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നയ്്ഡൽഹി:രാജയ്ടത്്325ജില്്കൾ
പ്ർണമായിടോവിഡ്19മ്ക്്ടമ
ന്്്ലകനദ്്്ആലോഗയ്ടസനക്ട്്റിലവ
അഗർവാൾ.ഇന്്ടല941ലപർക്്ാ
ണ്പ്ത്തായിലോഗംബാധിച്്ത.്
ഇലോടെ,രാജയ്ടത്്ടോവിഡ്ബാ
ധിതര്ടെഎണ്്ം12,380ആയി.സമീ
പദിവസങ്്ളിൽ1000ലധികമായിര്
ന്്്നപ്തിദിനമ്ള്്വർധന.37ലപർ
മരിച്്്.രാജയ്ത്്ാടകമരണസംഖയ്
420.

ലോകടോട്്ാടക20ലക്്ത്്ിലല
ടറലപർക്്്ലോഗംബാധിച്്ിട്്്ണ്്്.
1.3ലക്്മാണ്മരണസംഖയ്.
അതിനിടെ,ഇത്്്യയിൽനസ്വപരി
ലോധനകാരയ്ക്്മമടല്്ന്്ആലോപ
ണംഇത്്്യൻകൗൺസിൽഒഫ്ടമ
ഡിക്്ൽറിസർച്്്(ഐസിഎംആർ)
തള്്ി.ഒര്ലോസിറ്്ിവ്ലകസിൽ24
തവണപരിലോധനനെത്്്ന്്്ടണ്്
ന്്്കൗൺസിൽഡയറകറ്്്ർലോ.
ആർ.ആർ.ഗംഗാലഖഡക്ർ.

20മത്ൽഇളൊലമഴസ്്വയ്ാപാരം
നയ്്ഡൽഹി:അമലോൺ,ഫ്്ിപക്ാർട്്്,
സന്ാപഡ്ീൽത്െങ്്ിയഇടോലമഴസ്്
സംവിധാനങ്്ളില്ടെടോസബൽലോ
ൺ,റനഫ്ിജലററ്്ർ,ലാപല്ൊപ,്െിവി,ലസ്്്്
ഷനറിസാധനങ്്ൾത്െങ്്ിയവഈമാ
സം20മ്തൽവിൽക്്ാൻലകനദ്്്സർ
ക്്ാരിട്്്അന്മതി.അെച്്്പ്ട്്ലിടന
ത്്്െർന്്്ഇടോലമഴസ്്രംഗത്്്ഏർ
ടപ്്ട്ത്്ിയനിയനത്്്ണങ്്ൾക്്്ഇളവ്വ
ര്ത്്ിആഭയ്ത്്രടസനക്ട്്റിഅജയ്ഭല്്
യാണ്പ്തിയമാർഗനിർലദേംപ്റത്്ി

റക്്ിയത.്ബ്ധനാഴച്പ്റത്്ിറക്്ിയ
ആദയ്മാർഗനിർലദേത്്ിൽഭക്്്യവ
സത്്ക്്ൾ,മര്ന്്്കൾ,ടമഡിക്്ൽഉപ
കരണങ്്ൾഎന്്ിവയ്ടെമാനത്ംവിൽപ്്
നയാണ്അന്വദിച്്ിര്ന്്ത.്മാർച്്്25
മ്തൽസത്ംഭിച്്ിരിക്്്ന്്വയ്വസായ-
വയ്ാപാരലമഖലയക്്്്ആേവ്ാസംനൽകാ
നാണ്ഇലപ്്ഴടത്്ഇളവ.്
അലതസമയം,ഇടോലമഴസ്്സംവി
ധാനത്്ിനായിഉപലോഗിക്്്ന്്വാഹ
നത്്ിന്മ്ൻക്ട്്ിഅധിക്തര്ടെഅന്

മതിലഭിച്്ിരിക്്ണം.ഭക്്്യരംഗത്്്നിർ
മാണ,ടോത്്വിതരണ,ചില്്റവയ്ാപാര
രംഗങ്്ൾതമ്്ില്ള്്ശം്ഖലമ്റിയാതി
രിക്്ാൻഇവടയനപ്വർത്്ിക്്ാൻഅന്
വദിക്്്ടമന്്്ംസർക്്ാർഅറിയിച്്്.എ
ന്്ാൽ,സാമ്ഹികഅകലംപാലിക്്്ന്്
ത്ൾടപ്്ടെനിയനത്്്ണങ്്ൾകർേനമാ
യിപാലിക്്ണം.രണ്്്സന്ഡവർമാരം്ഒ
ര്സഹായിയം്അെങ്്്ന്്സംഘവ്മാ
യിചരക്്്വാഹനസർവീസം്അന്വദി
ക്്്ം..

എള്്്പപ്്യം്മമ്്ിയം്എന്്ാഇങ്്ളെ..?
സ ്ധീ ർ്്നാ ഥ്
നയ്്ഡൽഹി:"എട്്്പപ്്
യം്മമ്്ിയം്എത്്ാഇങ്്
ടന...?'ജീവിതചരയ്കളിൽ്്പ
പ്്യക്്്്ംമമ്്ിക്്്ംവന്്വ
ലിയമാറ്്ത്്ിന്കാരണം
അഞ്്്വയസ്ള്്ടസറ
ലന്േയാലിന്മനസിലാക്ന്്ി
ല്്.ഏഴ്മാസംമാനത്ംനപ്ായ
മ്ള്്അന്ജൻ്്ലോൺ്്
ലന്േയസ്കരഞ്്ാൽ്്അവ
ട്്്കരച്്ിൽ്്നിർത്്ാൻ്്േ
ബ്്ിക്്്ന്്കളിപ്്ാട്്വ്മായി
താൻടചല്്ാനാണ്പപ്്യം്
മമ്്ിയം്പറയ്ന്്ത.്അവർ
അവട്്്അട്ക്്ലലക്്്
ലപാക്ന്്്മില്്.ലോഹിണി
യിടലഅംലബദക്ർ്്ടമഡി
ക്്ൽ്്ലോടളജിടലനഴസ്്
മാരാണ്പപ്്സ്ജീഷം്,മ
മ്്ിരാതിലോളം്.മക്്ടള
സല്നഹലത്്ടെതാലോലി
ക്്ാൻ്്പറ്്ാത്്തിട്്്സങ്്
െംഇര്വര്ലെയം്കണ്്്കളി
ൽ്്.
ഇര്വരം്ആശ്പനത്ിയി
ൽ്്ടകാവിഡ്ലോഗികടളയാ
ണ്ശ്നര്്ഷിക്്്ന്്ത.്ലജാ

ലികഴിഞ്്്സവ്ത്്ംവീട്്ിലല
ക്്്മെലങ്്ണ്്ിയം്വര്ന്്്.
ആശ്പനത്ിയിൽ്്നിന്്്ടോ
ലോണസവറസ്ഒപ്്ംക്െി
യിട്്്ണ്്ാക്ലമാഎന്്ാണ്
ആേങ്്. വീട്്ില്ള്്ത്രണ്്്
പിഞ്്്ക്ട്്ികൾ.ടകാവിഡ്
വാർ്്ഡിൽഡയ്്ട്്ിക്്്ലോക്
ന്്അവസരത്്ിലം്തിരി
ടച്്ത്്്ലപ്്ഴം്പഴ്തെച്്
സ്രക്്ാസംവിധാനങ്്ൾ്്
പരസപ്രംപരിലോധിക്്്
ന്്്.മക്്ള്ടെസ്രക്്ഉറ
പ്്്വര്ത്്ണമലല്ാ്.
ഏതാണ്്്ഇത്തടന്്യാ
ണ്അംലബദക്ർ്്ആശ്പ
നത്ിയിടലപലനഴസ്ിങ്സ്്്്ാ
ഫ്കളം്ടചയ്്്ന്്ത.്നഴസ്ി
ങ്രംഗത്്്നപ്വർ്്ത്്ിക്്്
ന്്പലത്്ളംദമ്്തികൾ്്
അംലബദക്ർ്്ആശ്പനത്ിയി
ൽ്്ത്്ടന്്ഉടണ്്ന്്്സ്ജീഷ്
പറഞ്്്.ക്ട്്ികടളലോക്്ാ
ൻ്്ഏൽ്്പ്്ിച്്വർ്്ലോക്്്
ഡൗൺ്്നപ്ഖയ്ാപിച്്ലോടെ
വരാതായി.സ്ജീഷ്പതിന
ഞ്്്ദിവസംടകാവിഡ്ലോ
ലിപ്ർ്്ത്്ിയാക്്ികവ്ാറ

സ്്്നിലാണ.്അംലബദക്ർ്്
ആശ്പനത്ിനഴസ്സ്യ്ണി
യൻ്്നപ്സിഡ്്്്ക്െിയാണ്
സ്ജീഷ.്ഭാരയ്യം്ടകാവിഡ്
വാർ്്ഡിൽഡയ്്ട്്ിടചയ്്്ന്്
ലോടെവലിയമാനസികപി
രിമ്റ്ക്്ം.
ഡൽ്്ഹിസർ്്ക്്ാർ്്സ്ര
ക്്ാസംവിധാനങ്്ൾ്്ഒര്

ക്്ിയിട്്്ടണ്്ന്്്സമ്്തിക്്്
ന്്രാതിലോൾ്്,പലക്,്ലക
രളത്്ിലലത്ലോടലആ
ലോഗയ്നപ്വർ്്ത്്കർ്്ക്്്ഭൗ
തികസ്രക്്ഉറപ്്്വര്ത്്്
ന്്ിടല്്ന്്്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.
സദവത്്ിട്്്സവ്ത്്ംനാ
ടെന്്മ്നദ്ാവാകയ്ത്്ിട്്്
പ്ർ്്ണതലോകംതിരിച്്റി

ഞ്്ത്ഈടകാവിഡ്കാല
ത്്ാടണന്്്സ്ജീഷ.്മികച്്
ചികിത്്ാസൗകരയ്ങ്്ളാണ്
ഡൽ്്ഹിസർ്്ക്്ാരിട്്്അം
ലബദക്ർ്്ആശ്പനത്ിയിൽ്്ഒ
ര്ക്്്ന്്ടതന്്്നഴസ്സ്യ്
ണിയൻ്്നപ്സിഡന്്്്ക്െി
യായസ്ജീഷ്പറഞ്്്.

172020ഏപര്ിൽ

വെള്്ി
1195രമടം04

സവ്ർണം
പഗ്ാം - 4,200
പവൻ - 33,600

ഡൽ്്ഹിഅംരബദക്ര്്കമഡിക്്ൽ്്രൊകേജിൽ്്കകാവിഡ്രരിരോധനയക്്്്ഇരിക്്്ന്്
ആരോരയ്പര്വര്്ത്്കരായനഴസ്്രാതിരോൾ്്,രോ.വിശാൽ്്,രോ.ജീവൻ്്.

തിര്വനത്്പ്രം:സംസ്്ാന
ത്്്ഇന്്ടലഏഴ്ലപർ്്ക്്്
ടോവിഡ്19ടോലോണ
സവറസ്ലോഗബാധസ്്ിരീ
കരിച്്്.കണ്്്ർ്്4,ലോഴി
ലക്്ട്2,കാസർ്്ലോട്1.ഇവ
രിൽ്്അഞ്്്ലപർ്്വിലദേത്്്
നിന്്്വന്്വരാണ.്രണ്്്ലപ
ർക്്്സമ്്ർ്്ക്്ത്്ില്ടെയാ
ണ്ലോഗബാധ.
ഇന്്ടല27ലപർ്്ക്്്പരി
ലോധനാഫലംടനഗറ്്ീവായി.
കാസർ്്ലോട്24,എറണാക്
ളം,മലപ്്്റം,കണ്്്ർ്്ഒന്്്വീ
തം.ഇത്വടര394ലപർ്്ക്്ാ
ണ്സംസ്്ാനത്്്ലോഗം
സ്്ിരീകരിച്്ത.്
അവരിൽ്്147ലപർ്്ഇലപ്്

ൾ്്ചികിത്്യില്ണ്്്.സംസ്്ാ
നത്്്88,855ലപരാണ്നിരീ
ക്്ണത്്ില്ള്്ത.്ഇവരിൽ
532ലപർ്്ആശ്പനത്ികളിൽ.
ഇന്്ടല108ലപടരആശ്പ
നത്ിയിൽ്്നപ്ലവേിപ്്ിച്്്.ഇത്
വടര17,400സാംപിള്കൾപ
രിലോധിച്്തിൽ16,459എ
ണ്്ംലോഗബാധഇല്്എന്്്റ
പ്്ാക്്ി.
ഇന്്ടലലോഗംസ്്ിരീകരി
ച്്വര്ടെഎണ്്ത്്ിട്്്ഏതാ
ണ്്്മ്ന്്ിരട്്ിയാണ്ലോഗമ്
ക്്ിലനെിയവര്ടെഎണ്്ടമ
ന്്്ംഅത്നമ്്്ടെനപ്തിലോ
ധനപ്വർ്്ത്്നങ്്ള്ടെഗ്ണ
ഫലംതടന്്യാടണന്്്ംമ്
ഖയ്മനത്്്ിപിണറായിവിജയൻ.

നബ്ിട്്ീഷ്എയർ്്ലവയസ്ിട്്്
നപ്ലത്യകവിമാനംടോച്്ിയി
ൽ്്നിന്്്ംതിര്വനത്്പ്ര
ത്്്നിന്്്മായി268യാനത്
ക്്ാര്മായിനബ്ിട്്നിലലക്്്യാ
നത്തിരിച്്്.
ആക്ട്്ത്്ിൽ്്ടോവിഡ്
ലോഗംലഭദടപ്്ട്്ഏഴ്നബ്ിട്്ീഷ്
പൗരന്്ാര്മ്ണ്്്.ലകരളംടോ
വിഡിടനനപ്തിലോധിക്്്ന്്
തില്ണ്്ാക്്ിയലനട്്ത്്ിട്്്
സ്ചനയാണിത.്
ടനട്മ്്ാലേരിവിമാനത്്ാ
വളത്്ിൽ്്ഡയ്്ട്്ിയിലിരിടക്്
ടോവിഡ്ബാധിച്്രണ്്്ലപർ്്
ഇന്്ടലലോഗവിമ്ക്്രായി
എന്്തം്എട്ത്്്പറലയണ്്
താടണന്്്മ്ഖയ്മനത്്്ി.

നിരീക്്ണത്്ിൽ
88,855

7 പേ ർ ക്്് കൊ വി ഡ്
പേർ്്ക്്്

പോഗമ്ക്്ി27

രോഗബാധിതർ12,380 മരണം420

325 ജില്്കൾളൊവിഡ്മക്്്ം

സംസ്്ാനംനാല്മേഖലകള്്
ഒരിടത്്്സാധാരണജീവിതം
പപ് തയ്യ ക തൈ ഖ ക ൻ
തിര്വനത്്പ്രം:സംസ്്ാന
ത്്്ലോക്ഡൗണിൽലോട്്്
സല്ോട്്്കൾഒഴിടകയ്ള്്
ലമഖലകൾക്്്ഇളവ്കൾനപ്
ഖയ്ാപിച്്്മ്ഖയ്മനത്്്ിപിണറാ
യിവിജയൻ.ടോവിഡ്ലോ
ഗികള്ടെഎണ്്മന്സരിച്്്
സംസ്്ാനടത്്നാല്ലമഖല
കളായിതിരിച്്ിട്്്ണ്്്.ഒര്ലമ
ഖലയിലം്ജില്്ാ-സംസ്്ാന
അതിർത്്ികെന്്്ള്്യാനത്
കൾ,ആരാധനാലയങ്്ൾ,
സിനിമാതിടയറ്്റ്കൾഎ
ന്്ിവത്റക്്ൽ,ആൾക്്്ട്്ം
ലചരൽഎന്്ിവഅന്വദിച്്ി
ട്്ില്്.ടോവിഡ്ലോഗികളില്്ാ
ത്്ലോട്്യം,ഇട്ക്്ിജില്്ക
ളിൽസാധാരണജീവിതംഅ
ന്വദിക്്്ം.ഏത്ലമഖലകളി
ല്ള്്വർക്്്ംപ്റത്്ിറങ്്
ണടമങ്്ിൽമാസക്്നിർബ

ന്്മാടണന്്്ംമ്ഖയ്മനത്്്ി
വാർത്്ാസലമ്്ളനത്്ിൽഅ
റിയിച്്്.
ലോക്ഡൗൺടമയ്മ്ന്്്
വടരനീട്്ിട്ക്ണ്്്ള്്ലകനദ്്്
സർക്്ാരിട്്്ടോത്നിയ
നത്്്ണംലകരളംപ്ർണമാ
യം്പാലിക്്്ം.വിമാന,ടന്െ
യൻ്,ടമടന്ൊ,ടോത്ഗതാഗ
തംഎന്്ിവയക്്്്ള്്നിയ
നത്്്ണങ്്ൾഅലതപെിത്െ
രം്.വിദയ്ാഭയ്ാസസ്്ാപനങ്്
ൾഅെഞ്്്തടന്്കിെക്്്ം.
ലകനദ്്്നിർലദേമന്സരിച്്്
കാസർലോഡ,്കണ്്്ർ,എറ
ണാക്ളം,മലപ്്്റം,തിര്വന
ത്്പ്രം,പത്്നംതിട്്ജില്്ക
ളാണ്ലോട്്്സല്ോട്്ിൽവര്
ന്്ത.്ഇലപ്്ൾചികിത്്യില്
ള്്ടോവിഡ്ലോഗികള്ടെ
എണ്്ംകണക്്ാക്്ിയാൽകാ
സർലോഡ്-61,കണ്്്ർ-45,

മലപ്്്റം-9കഴിഞ്്ാൽക്
ട്തൽലോഗികള്ള്്ത്ഒമ്്ത്
ലോഗികള്ള്്ലോഴില്ക്ട്്ാ
ണ.്ഈനാല്ജില്്കളം്ലച
ർത്്്ഒര്ലമഖലയാക്്ണടമ
ന്്്ലകനദ്്്സർക്്ാരിടനഅ
റിയിക്്്ം.ആലമഖലയിൽ
ലോക്ഡൗൺകർേനമായി
ത്െരം്.
ലോഗമ്ക്്രായവരം്അവ
ര്ടെക്ടം്ബാംഗങ്്ളം്14
ദിവസംപ്റത്്ിറങ്്്കലോ
മറ്്്ള്്വര്മായിസമ്്ർക്്
ത്്ിലലർടപ്്ട്കലോപാെില്്.
ഇത്നിരീക്്ിക്്ാൻതലദ്്േ
സ്്ാപനങ്്ടളച്മതലടപ്്ട്
ത്്്ടമന്്്മ്ഖയ്മനത്്്ിഅറി
യിച്്്.മനത്്്ിമാരായടക.ടക.
സേലജ,ഇ.ചനദ്്്ലേഖര
ൻ,ചീഫട്സനക്ട്്റിലൊംലോ
സ്എന്്ിവരം്വാർത്്ാസ
ലമ്്ളനത്്ിൽപടങ്്ട്ത്്്.

ഒ ര ്തമ ഖ ൈ യി ൽ ഭാ ഗി ക നി യ പത്്് ണം, എ ല്്ാ വ ർ ക്്്ം മാ സക് ്നി ർ ബ ന്് മാ ക്്ി
ഒന്്ാംമേഖല

കാ സ ർ തോ ഡ,് ക ണ്്് ർ, മ ൈ പ്്് റം,
തോ ഴി തക് ്ട.് സ മ്്് ർ ണ തോ ക്
ഡൗ ൺ. അ വി ട ങ്് ളി ൽ യീ പവ് തോ ഗ
സാ ധയ് യ യ ്ള്് തോ ട്്്സത്ോ ട്്് ക ൾ
പപ് തയ്യ കം ക ണ്്് അ ത്് രം വി ടല് ്ജ ്
ക ള ്ടട അ യി ർ ത്്ി ക ൾ അ ട യക്്്്ം.
പപ് തവ ശ നം ഒ റ്് വ ഴി യി ല ്ടട മാ പയ് മാ 
ക്്്ം. ഭ ക്്്യ സാ ധ ന ങ്് ൾ ഉ ൾ ടപ് ്ടട
ആ  വ ഴി യി ല ്ടട എ ത്്ി ക്്്ം.
രണ്്ാംമേഖല

പ ത്് നം യി ട്്, എ റ ണാ ക ്ളം, ടോ 
ല്്ം. ഏ പപ്ി ൽ 24 വ ടര അ വി ടട തോ 
ക ്ഡൗ ൺ ക ർ ശ ന മാ യി ത ്ട രം്.
24ന ്തശ ഷം ചി ൈ ഇ ള വ ്ക ൾ അ ന ്
വ ദി ക്്്ം. അ വി ടട യം് തോ ട്്് തസ 

തോ ട്്് വി ടല് ്ജ ്ക ൾ ക ടണ് ്ത്്ി അ ട 
ച്്ി ടം്.
മ്ന്്ാംമേഖല

ആ ൈ പ്്് ഴ, യി ര ്വ ന ത്് പ ്രം, പാ 
ൈ ക്്ാ ട,് ത ്ശ ്ർ, വ യ നാ ട.് അ വി ടട
ഏ പപ്ി ൽ 20 മ ്യ ൽ ഭാ ഗി ക നി യ പത്്് 
ണം. ക ട ക ൾ, പാ ഴസ് ൽ വാ ങ്്് ന്് 
യി ന ്റ സ്്്് റ ന്്്് ക ൾ എ ന്്ി വ ലവ ക ്
തന് ്രം ഏ ഴ ്വ ടര ത ്റ ക്്ാം. തോ 
ട്്്സത്ോ ട്്് വി ടല് ്ജ ്ക ൾ അ ട ച്്ി ടം്.
നാലാംമേഖല

ടോ വി ഡ ്തോ ഗി ക ളി ല്്ാ ത്് തോ ട്് 
യം, ഇ ട ്ക്്ി. ഏ പപ്ി ൽ 20 മ ്യ ൽ ആ 
വ ശയ് മാ യ സ ്ര ക്്ാ പക് മീ ക ര ണ 
തത് ്ടട സാ ധാ ര ണ ജീ വി യം അ ന ്
വ ദി ക്്്ം.

സ ്ര ക്് ഇ പയ് യം് മ യി തോ..!
കൊവിഡ്പര്തിരോധത്്ിനായിരാജയ്വയ്ാരകമായിരോക്്്സൗൺരണ്്ാംഘട്്ംകമയ്മ്ന്്്വകര
നീട്്ിയതിന്രിന്്ാകെകനത്്ജാപര്തനിെനിൽക്്്ര്പ്ൾഅഞ്്്രരരടങ്്ിയക്ടം്ബംഒര്
സക്്ട്്റിൽയാപത്യിൽ.തിര്വനന്്പ്രത്്്നിന്്്ള്്കാഴച്്്.സക്്ട്്റിലം്ബബക്്ിലം്ഒരാരേ
യാപത്കെയ്്ാവ്എന്്ാണ്നിബന്്നകയങ്്ിലം്അതയ്ാവശയ്ംരോധയ്മായതിനാൽകൊെീസ്
ഇവകരകൊകാൻഅന്വദിച്്്.

-കെ. ബി. ജ യ ച നദ്്് ൻ

ലോക്ഡൗൺകാേത്്്ലകാളെജ്കൾഫീസ്ഈടാക്്ര്ത്
നയ്്ഡൽഹി:ലോക്ഡൗൺകാലയളവി
ൽവിദയ്ാർഥികള്ടെഅഭിര്ചിസംരക്്
ണത്്ിന്ള്്നെപെികൾസവ്ീകരിക്്ാൻ
ലകനദ്്്മാനവവിഭവലേഷിവികസനമ
നത്്്ാലയംഎഐസിെിഇലോട്നിർലദേി
ച്്്.അതിട്്്ഭാഗമായിലോടളജ്കൾ
ക്്്ംസ്്ാപനങ്്ൾക്്്ംഎഐസിെിഇ
മാർഗനിർലദേങ്്ൾനൽകി.
* ഫീ സ ്അ ട യക്്് ൽ: ലോക്്്ഡൗൺപി
ൻവലിച്്്സാധാരണനിലയിലാക്ന്്ത്
വടരലോടളജ്കളം്സ്്ാപനങ്്ളം്ക്
ട്്ികടളഫീസ്അെയക്്്ാൻനിർബന്്ി
ക്്ര്ത്.
* അ ധയ്ാ പ ക ർ ക്്്ം മ റ്്് സ്്്്ാ ഫി ന ്മ ്ള്്
ശ മ്് ളം: ലോകഡ്ൗൺകാലത്്്വിവിധ
സ്്ാപനങ്്ൾഅവര്ടെഫാക്്ൽറ്്ി
അംഗങ്്ൾക്്്ംജീവനക്്ാർക്്്ംേമ്്
ളംനൽകിയിട്്ില്്.ചിലസ്്ാപനങ്്ൾജീ

വനക്്ാര്ടെലസവനങ്്ൾഅവസാനി
പ്്ിച്്്.ലോക്്്ഡൗൺകാലത്്്ഫാക്്ൽ
റ്്ിഅംഗങ്്ൾക്്്ംജീവനക്്ാർക്്്മ്ള്്
േമ്്ളവം്മറ്്്ക്െിേികകളം്ക്തയ്മായി
നൽകണം.ഈസമയത്്്നെത്്ിയപി
രിച്്്വിെല്കൾറദ്്ാക്്ണം.
* വയ്ാ ജ വാ ർ ത്്: വയ്ാജവാർത്്കടളനി
ര്ത്്ാഹടപ്്ട്ത്്്കയം്അവസംബ
ന്്ിച്്്ബന്്ടപ്്ട്്അധികാരികൾക്്്റി
ലപ്്ർട്്്നൽക്കയം്ടചയ്്ണം.മാനവ
വിഭവലേഷിവികസനമനത്്്ാലയം,യ്ജി
സി,എഐസിെിഇഎന്്ിവഔലദ്ോഗിക
ടവബ്സസറ്്ിൽനപ്സിദ്്ീകരിക്്്ന്്വി
വരംമാനത്ംആനേ്യിക്്ാം.
* പപ് ധാ ന മ പത്്്ി യ ്ടട പപ് തയ്യ ക സത്ോ ള ർ 
ഷി പ്്് പ ദ്് യി: ലോക്്്ഡൗൺപിൻവലി
ച്്ാൽഉെൻപദ്്തിനപ്വർത്്നങ്്ൾത്െ
രം്.നപ്വർത്്നകലണ്്ർ,പ്തിയസമയ

നക്മങ്്ൾഎന്്ിവഎഐസിെിഇടവബ്
സസറ്്ിൽനപ്സിദ്്ീകരിക്്്ം.
* ഓ ൺ ലൈ ൻ ക്്ാ സ ്ക ളം് ടസ മ സ്്്് ർ പ 
രീ ക്് യം്: ലോക്ഡൗൺനീട്്ിയസമയ
ത്്്നിലവിടലടസമസ്്്്റിനായ്ള്്ഓൺ
സലൻക്്ാസ്കൾത്െരം്.പ്ത്ക്്ിയ
അക്്ാദമിക്കലണ്്ർപിന്്ീട്യ്ജിസി
യം്എഐസിെിഇയം്നൽകം്.
* ഇ ത്്് ൺ ഷി പ്്് ക ൾ: മധയ്ലവനൽഇല്്്
ൺഷിപ്്്വീട്്ിൽനിന്്്തടന്്നെത്്ാം.
അതിന്കഴിയാത്്പക്്ം2020ഡിസം
ബറിന്ള്്ിൽപ്ർത്്ിയാക്്ാം.
* ഇ ്്് ർ ടന റ്്് സം വി ധാ നം പ ങ്്ി ട ൽ: ലോ
ടളജ്കളം്മറ്്്സ്്ാപനങ്്ളം്എല്്ാവി
ദയ്ാർഥികൾക്്്ംഅവര്ടെകയ്ാംപസ്ഇ
്്്ർടനറ്്്സൗകരയ്ംലഭയ്മാക്്ണം.നഗ്ാമ
നപ്ലദേങ്്ളിൽഹാജർകാരയ്ങ്്ളിൽഇള
വ്അന്വദിക്്ാം.

സാ മുു തുുി ക പാ കകു ുജ:ു 
നി ർ മ ല യ ുമാ യി 
മോ ദി യ ുകെ ച ർ ചുു
20 മ ുത ൽ വാ ഹ ന ങുു ൾ
റോഡിലിറക്്ാൻ
കര്മീരരണം

പേർ
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കോഴിക്ക്ട:്ജില്്യില്്ഇന്്്
രണ്്്കരര്്ക്്്ക്ടിലകാവിഡ്
സ്്ിരീകരിച്്്.എടകച്്രിയില്്
കഴിഞ്്േിവസംകൊസിറ്്ീവ്
ആയ ക്ടം്ബത്്ിലെ രണ്്്
അംഗങ്്ള്്ക്്് തലന്്യാണ്
ഇന്്്കോഗംസ്്ിരീകരിച്്ത.്
ഈ ക്ടം്ബത്്ിലെ മറ്്് മ്
ന്്്കരര്്ക്്്കനരലത്്ലകാവി
ഡ്സ്്ിരീകരിച്്ിര്ന്്്.ക്ടം്
ബത്്ിലെ ആേയ് വയ്ക്്ിക്്്
കോഗം സ്്ിരീകരിച്് ഉടന്്
ബാക്്ിമ്ഴ്വന്്അംഗങ്്ലള
യം്ലമഡിക്്ല്്കോലളജില്്
അഡമ്ിറ്്് ലെയത്് കര്്േന
നിരീക്്ണം നടത്്ിവരിക
യായിര്ന്്്. മാര്്ച്്്18ന്ദ്
ബായില്്നിന്്്വന്്39കാര
നം് 59 വയസ്ള്് ഇകദ്്ഹ
ത്്ിലന്്് മാതാവിന്മാണ്ഇ

ന്്് കോഗം സ്്ിരീകരിച്്ത.്
കോഗംസ്്ിരീകരിച്്രണ്്്കര
രം് ലമഡിക്്ല്് കോലളജില്്
നിരീക്്ണത്്ിൊയിര്ന്്്.
ഇവര്ലട ആകോഗയ്നിെ ത്
പത്ികരമാണ.് മറ്്് കോഗെ
ക്്ണങ്്ള്്ഒന്്്മില്്.ഇവര്
ലടആേയ്ല്ത്രണ്്്സാമ്്ിള്
കളം്ലനഗറ്്ീവ്ആയിര്ന്്്.
ഏപര്ില്് 13നായിര്ന്്്ആ
േയ്ംസാമ്്ിള്്എട്ത്്ത.്14ന്
എട്ത്് സാമ്്ിള്കളാണ്
കൊസിറ്്ീവ്ആയത.്ഇകൊലട
കോഴിക്ക്ട്ജില്്യില്്ലകാ
വിഡ്സ്്ിരീകരിച്്വര്ലടആ
ലകഎണ്്ം18ആയി.ഇവരി
ല്്9കരര്്കോഗമ്ക്്ികനടി
ആശ്രപത്ി വിട്്തിനാല്് 9
കരരാണ്െികിത്്യില്്ത്ട
ര്ന്്ത.്ഇത്ക്ടാലതകോഴി

ക്ക്ട്ലമഡിക്്ല്്കോലളജി
ല്്ലകാവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്4
ഇതര ജില്്ക്്ാരില്് 2കാസ
ര്്കോഡ്സവ്കേേികളം്കോഗ
മ്ക്്ികനടിആശ്രപത്ിവിട്്

തിനാല്് 2 കരര്്െികിത്്യി
ല്ണ്്്.ജില്്യില്് 1298 കരര്്
ക്ടിഇന്്്വീട്കളിലെനിരീ
ക്്ണംപ്ര്്ത്്ിയാക്്ിയതാ
യിജില്്ാലമഡിക്്ല്്ഓഫീസ

ര്്കോ.ജയപേ്ീ.വി. അറിയി
ച്്്.ഇകൊലടനിരീക്്ണകാ
െയളവ്പ്ര്്ത്്ിയാക്്ിയവര്്
9864ആയി.12875കരര്്നി
രീക്്ണത്്ില്്ത്ടര്ന്്്്.ഇ
ന്്്പ്ത്തായിവന്്15കരര്്
ഉള്്ലപ്്ലടആലക 28 കരരാ
ണ് ആശ്രപത്ികളില്് നിരീ
ക്്ണത്്ില്ള്്ത.്11കരലര
ഡിസെ്ാര്്ജ്്്ലെയത്.്ഇന്്്
55പസ്വസാംരിള്്രരികോധ
നയക്്്്അയച്്ിട്്്ണ്്്.ആലക
625സാംരിള്കള്്രരികോധ
നയക്്്യച്്തില്് 568 എണ്്
ത്്ിലന്്്ഫെംെഭിച്്്.ഇതില്്
548എണ്്ംലനഗറ്്ീവ്ആണ.്
രരികോധനയക്്്യച്് സാ
മ്്ിള്കളില്് 57 കരര്ലട ഫ
െം ക്ടി െഭിക്്ാന്് ബാക്്ി
യ്ണ്്്.

കോഴിക്ക്ട്രണ്്്കേര്്ക്്്
ക്ടികൊവിഡ്

കോഴിക്ക്ട:്ലകാവിഡ്19
നിയപത്്്ണങ്്ള്്ക്്ിലടരാ
ളയംരച്്ക്്റിമാര്്ക്്റ്്ില്്
സാധനങ്്ള്്വാങ്്ാന്്എ
ത്്്ന്്വര്ലടതിരക്്്നിയ
പത്്്ിക്്്ന്്തിലന്്്ഭാഗമായി
കോഴിക്ക്ട് കോര്്രകറഷ
ലന്്് കനത്തവ്ത്്ില്് രാള
യംരച്്ക്്റിമാര്്ക്്റ്്്ബസ്

സ്്്്ാന്്ഡികെക്്് മാറ്്ി. മാ
ര്്ക്്റ്്ിലെ ഉന്്്വണ്്ികള്്
ഉള്്ലപ്്ലട സ്്്്ാന്്ഡികെക്്്
മാറ്്്കയം് മാര്്ക്്റ്്ികെക്്്
ലോണ്്്വര്ന്്സാധനങ്്
ള്് ഇറക്്ിലവക്്ാനം് സ്്്്ാ
ന്്ഡില്്രാര്്ക്്് ലെയ്്ാന്
മ്ള്്സൗകരയ്ംഏര്്ലപ്്ട്
ത്്്കയം് ലെയത്.്ബാരി

കക്്ഡ്കള്് സ്്ാരിക്്്ക
യം്ലെയത്ിട്്്ണ്്്.കഴിഞ്്
േിവസങ്്ളില്്രാളയംരച്്
ക്്റിമാര്്ക്്റ്്ില്്വളലരയ
ധികംതിരക്്്അന്ഭവലപ്്
ട്്ത് പേ്ദ്്യില്്ലരട്്തിലന്്്
അടിസ്്ാനത്്ിൊണ് ക്
ട്തല്് സൗകരയ്പര്മായ രീ
തിയില്്ബസ്സ്്്്ാന്്ഡ്രച്്

ക്്റി വില്്ക്്ാനായി ഉര
കോഗപര്േമാക്്ിയത.് കോ
കഡ്ൗണ്് െംഘകലര ക
ലണ്്ത്്ാനായി ഇവിലട
കൊെീസ്കാര്ലട എണ്്ം
വര്്ധിപ്്ിക്്്കയം്ലെയത്ി
ട്്്ണ്്്.എല്്ാവാഹനങ്്ളം്
രരികോധനയക്്്് വികധയ
മാക്്്ന്്്ണ്്്.

പാളയംപചുുകുുറിമാർുുകുുറുു്ബസ്സുുുുാനുുഡിചലകുു്മാറുുി
പോഴിപകൂൂടൂപാളയംപചൂൂകൂൂറിൈാരൂൂകൂൂറൂ്ൂബസ്സൂൂൂൂാനൂൂഡിപലകൂ്ൂൈാറൂൂിയപപൂൂൾ.

മെപ്്്റം:ലെയത്കോെിക്്്
ള്്ക്െിതക നീട്്ിവാങ്്ാ
ന്് മാപത്മല്്സഹജീവികകോ
ട്ള്്കാര്ണയ്വം്കര്തലം്
തങ്്ള്്ക്്്മ്ണ്്ന്്്ലതളിയി
ക്്്കയാണ് ലരരിത്്ല്്മണ്്
കവങ്്്രിലെ ഇതരസംസ്്ാ
നലൊഴിൊളികള്്.ത്കക്റ
വായിരിക്്ാം,രകക്്അത്മ്
ഖയ്മപത്്്ിയ്ലടരാവങ്്ലളസ
ഹായിക്്ാന്ള്് ഫണ്്ികെ
ലക്്ത്്്ക്പ്ള്് ലതളിയ്ന്്
ത്ഇവര്ലടകര്ണയ്ള്്മ്
ഖങ്്ളാണ.്ലരരിത്്ല്്മണ്്
യിലെ കമൊറ്്്ര്് രഞ്്ായ
ത്്ിലെ കവങ്്്രില്് ക്ട്്ിക
ള്്ക്്്ള്് കിടക്്കള്് നിര്്മി
ക്്്ന്്ബയ്്കോഎന്്കമ്്
നിഉടമയാണ്ലക.വിഉസമ്ാ
ന്്.മെയാളികകോലോപ്്ംഇത
ര സംസ്്ാനക്്ാരായ ആറ്
കരരാണ്ഇവിലട കോെിക്്ാ
രായ്ള്്ത.്കോക്ഡൗണ്്പര്
ഖയ്ാരിച്്കൊലട കമ്്നിയി
ലെ പര്വര്്ത്്നങ്്ള്് നി
ര്്ത്്ിവച്്്.നാട്്ില്്കൊകാന്്
കഴിയാത്്തിനാല്് ഇതര
സംസ്്ാനക്്ാരായആറ്കര
രം്താമസ്്െത്്്തലന്്ത്ട
ര്്ന്്്.ജില്്യിെടക്്ംമാസ്ക്
കള്്ക്്്ക്്ാമംകനരിട്്കപ്്ള്്
ഉസമ്ാന്് ഇവര്ലട സഹായ
ത്്ാല്്മാസ്ക്കള്്നിര്്മിച്്്
ലരാെീസിനം്ആകോഗയ് പര്
വര്്ത്്കര്്ക്്്ം സാമ്ഹിക
അട്ക്്ളകളിലം് സൗജനയ്
മായി വിതരണം ലെയത്.്
സൗജനയ് വിതരണത്്ിലന
ക്്ിലം് രണിക്്ാര്്ക്്് ക്െി
ലോട്ക്്ാതിരിക്്ാനാവില്്
കല്?്.അങ്്ലനയാണ്8,324
ര്ര കവതനമായി ഉസമ്ാന്്
ഇവര്്ക്്്നല്്കിയത.്സക്ൊ
ണ്്സറായഉസമ്ാലനകപ്്ലം്
അമ്്രപ്്ിച്്് ലോണ്്്, ലെറ്

ലതക്്ിലം്ഈ ത്ക മ്ഖയ്മ
പത്്്ിരിണറായിവിജയലന്്്ദ്
രിതാേവ്ാസനിധിയികെക്്്ന
ല്്കണം എന്്് ഇവര്്ആവ
േയ്ലപ്്ട്കയായിര്ന്്്.ഉറ്്വ
രം് ഉടയവര്മില്്ാലത ഈ 
ആരത്്്കാെത്്് കകരള
ത്്ില്് ലരട്്്കൊയതങ്്ലള
സകോേരങ്്ലളകപ്്ലെ കെ
ര്്ത്്ുനിര്്ത്്ി ഭക്്ണവം് മ
ര്ന്്്മ്ള്്പ്്ലടയ്ള്്അതയ്ാ
വേയ്സാധനങ്്ള്്എത്്ിച്്്
തരാന്് സന്്നസ്കാണിച്്
സംസ്്ാന സര്്ക്്ാരികൊട്
ഇങ്്ലനലയക്്ിലം്ക്റ്കാ
ണിച്്ില്്ക്്ില്്തങ്്ള്്മന്ഷയ്
രാകിലല്്ന്്് ക്ടി രറഞ്്
കപ്്ള്് ഉസമ്ാന് രിലന്് ഒ
ന്്്ംആകോെികക്്ണ്്ിവന്്ി
ല്്.ഉസമ്ാന്് കെകക്പ്റ്്റ്്ിലെ
ത്്ി8,324ര്രയ്ലടലെക്്്
മ്ഖയ്മപത്്്ിയ്ലട ദ്രിതാേവ്ാ

സനിധിയികെക്്്നല്്കാനാ
യിജില്്ാകെപക്്ജാഫര്്മെി
കിലനഏല്്പ്്ിക്്്കയം്ലെ
യത്.്നമ്്്ലടഇതരസംസ്്ാ
നലൊഴിൊളികള്ലടമനസി
ലന്്്നന്്മഹത്്രമാണന്്്ം
അവര്ലടഎത്്ാവേയ്ങ്്ളം്
ജില്്ാ ഭരണക്ടത്്ിലനഅ
റിയിക്്ാലമന്്്ം സംസ്്ാന
സര്്ക്്ാരിന്കവണ്്ിഅവലര
അഭിവാേയ്ം ലെയ്്്ന്്തായം്
കെകറ്്്ര്്രറഞ്്്.ഈസമ
യത്്്നാട്്ില്്കൊകാന്്ആ
പഗ്ഹമ്ക്ട്ലയന്്്കെകറ്്്ര്്
കോേിച്്കപ്്ള്്ഉടന്് കൊക്
ന്്ിലല്്ന്്്ംതങ്്ള്്ക്്്കവണ്്
ലതല്്ാം ഇവിലട െഭിക്്്ന്്്
ലണ്്ന്്്ംസക്ത്ഷവാന്്ാരാ
ലണന്്്മായിര്ന്്്ഇതരസം
സ്്ാനലൊഴിൊളികള്ലടമ
റ്രടി.ബീഹാര്്സവ്കേേികളാ
യഇസഫ്ഫീല്്,കിസമ്ത,്കാ

സിം,സാക്്ിര്്,ഇജാജ്ല്്എ
ന്്ിവരാണ് തങ്്ള്ലട കവത
നംമ്ഖയ്മപത്്്ിയ്ലട ദ്രിതാ
േവ്ാസ നിധിയികെക്്് തക
മാറിയത.്കോക് ഡൗണില്്
ലൊഴിെില്്ാതായകൊലടഇത
രസംസ്്ാനലൊഴിൊളികള്
ലട ക്ക്മംഉറപ്്ാക്്ാന്്സം
സ്്ാനസര്്ക്്ാരിലന്്്കനത്
തവ്ത്്ില്്വിപ്െമായപക്മീക
രണങ്്ളാണ് ഒര്ക്്ിയിരി
ക്്്ന്്ത.്മ്ഴ്വന്്ലൊഴിൊ
ളികള്്ക്്്ംജില്്ാ ഭരണക്ട
ത്്ിലന്്് കനത്തവ്ത്്ില്് വി
കല്്ജ്ഓഫീസ്കള്്വഴിഭക്്
ണവം്രാെകംലെയത്്കഴി
ക്്ാന്് താല്്രരയ്ലപ്്ട്ന്്വ
ര്്ക്്്അവര്്ആവേയ്ലപ്്ട്ന്്
ഭക്്്യവസത്്ക്്ളടങ്്ിയകി
റ്്്കളം്സൗജനയ്മായി താമ
സ്്െങ്്ളില്് എത്്ിച്്് ന
ല്്ക്ന്്്ണ്്്.

കുലിമുഖുയമശുതുുിയുതെദുരിതാരുവാസനിധിയിചലകുു്
നൽുുകിഇതരസംസുുാനതൊഴിലാളികളുു

പപരിനൂൂൽൂൂൈണൂൂപവങൂൂൂരിപലബീഹാരൂൂസവൂപേശികളായഇസഫ്ഫീൽൂൂ,കിസൈ്ത,ൂകാസിം,സാകൂൂിരൂൂ,
ഇജാജൂൽൂൂഎനൂൂിവരതങൂൂളൂപടപവതനംമൂഖയൂൈതനൂൂൂിയൂപടദൂരിതാശവൂാസനിധിയിപലകൂ്ൂമകൈാറൂ
നൂൂൂ.

തെകേരി:ഇര്രാേങ്്ള്മില്്ാ
ലതലതര്വിലകഴിയ്ന്്കോ
ട്്റി ലൊഴിൊളിക്്്ം ഭാരയ്
യ്ക്്്ം ത്ണയായി രാജീവ്
ഗാന്്ി രീസ്ഫൗകണ്്ഷനം്
ജനതമപത്ിലരാെീസം്.കോ
ക്ഡൗണിലനത്ടരന്്്അട
ച്്ിട്്തെകേരിരഴയബസ്്്്ാന്്്്
ജ്ബിെി കോപ്്ിംഗ് കോംപ്്
കസ്ിലെ കബക്്റിക്്്സമീര
ലത്്കടവരാത്്യിൊണ്എം.
ലകഖാേറം്ഭാരയ്എ.ലകഫാ
ത്്ിമയം്ച്ട്്്ലൊള്്്ന്്ര
കലം് ലതര്വ്നായക്്്ളവി
ഹരിക്്്ന്് രാപത്ികളിലം് ത
ള്്ിനീക്്ിയിര്ന്്ത.്സന്്ദ്്
സംഘടനകളഎത്്ിച്്്നല
ക്ന്്ഭക്്ണവം്ലവള്്വ്മാ
ണ്ഇവര്ലടആപേ്യം.അമ്്
ത്്ിമ്ന്്്കാരനായഖാേരവ
യനാട്പ്ലപ്്ള്്ിലരരിക്്ല
സവ്കേേിയം് ഭാരയ് ഫാത്്ിമ
ഊട്്ിസവ്കേേിനിയ്മാണ.്ഇ
ക്്ഴിഞ്്മാരച്്്21നാണ്ഇ
ര്വരം് തെകേരിയില എ
ത്്ിലപ്്ട്്ത.് അബ്്്ള ഖാേര
യ്വാവായിര്ന്്കപ്്ള തീവ
ണ്്ിയിലൊയവിലപ്്നക്്ാര
നായിര്ന്്്.2004-ലദ്രിതം
വീഴെ്യ്ലട ര്രത്്ിൊണ്
ഖാേറിലനരിടിക്ടിയത.്രഴ
യങ്്ാടിയിലനിന്്്ൊയവി
ലപ്്നയക്്്ിലടവണ്്ിയിലനി
ന്്്വീണ്ഇര്രാേങ്്ളം്അ
റ്്്കൊയി.അന്്്ണ്്ായ രരി
ക്്്മ്െംനട്വിന്േക്്ിക്റ

ഞ്്്.അകൊലടനല്്വര്മാ
നമ്ള്് രണിലോന്്്ം എട്
ക്്ാനാകാതായി. കോട്്റി
ല്ത്ഴിൊയിത്ടരന്്്ള്്ജീ
വിതമാരഗം. ഭാരയ്യായ എ.
ലക.ഫാത്്ിമയല്്ക്പ്്മാണ്
കോട്്റിവിലപ്്ന.ഇവരക്്്മ്
ണ്്്,ആകോഗയ്പര്ശന്ം.ക്ന്
ള്്തിനാലേരിക്്്നിവരന്്്
നിലക്്ാനാകില്്. ഇര്വര
ക്്്ം മക്്ളില്്.രട്്ണങ്്ള
കൊറം്സഞ്്രിച്്ാണ് കോട്്
റിവിലപ്്ന.ഒര്വരഷമായി
നാട്്ിലകൊയിട്്്.ക്റച്്്കാെ
മായിതാമസിക്്ാനമട്്ന്്്രി
ലോര്മ്റിയ്ണ്്്.അക്ങ്കട്്
ക്്്ള്്യാതയക്്്ിലടയാണ്ത

െകേരിയിലെത്്ിയത.് ത
തക്ാെം മട്്ന്്്രിലെതാമസ
സ്്െത്്്എക്്ിലം്എത്്ിക്്
ണലമന്്ായിര്ന്്് അബ്്്ള
ഖാേറിലന്്്ആവേയ്ം.ഇകതത്
ടരന്്് രാജീവ് ഗാന്്ി രീസ്
ഫൗകണ്്ഷന ലെയരമാന
എം.രിഅരവിദ്്ാക്്ലന്്്നി
രകദ്്ോന്സരണംഫൗകണ്്ഷ
നഅംഗങ്്ളായ ലക. എസ്
പേ്ീനിവാസന ,സി. എംസ്
ധിനഎന്്ിവരം്ജനതമപത്ി
എ. എസ.്ഐ സി. നജീബ,്
സിവിലലരാെീസ്ഓഫീസര
മാരായലക. എം.ഷിബ,്ലക. 
വിജാഫരഎന്്ിവരകെരന്്്
മട്്ന്്്രികെക്്്യാപത്യാക്്ി.

തതരുവിൽഒറുുതുപുടുുദമുുതിമാർകുു്ആശുരയമായി
രാജീവുഗാനുുിപീസ്ഫൗചുടുഷനുംതപാലീസും

രാജീവൂഗാനൂൂിപീസ്ഫൗപടൂൂഷനംൂജനമൈതതൂിപപാലീസംൂസ
ഹായംനൽകൂനൂൂൂ

തിര്രങ്്ാടി:കേേീയരാതക്
രിയാട്വയെിലതീരിടിച്്്.നാ
ട്്്കാലര രരിപഭ്ാത്്ിഴിൊത്്ി.
ഇന്്ലെതവക്കന്്രം 3. 30
നാണ്സംഭവംവയെിലെഉണ
ക്്പ്ല്്ിനാണ്തീരിടിച്്ത.്ക്
രിയാട് കേേീയരാതക്്് അരി
കിലരഴകിയമാെിനയ്ങ്്ളക്്്
തീരിടിച്്കൊലടദ്രഗന്്ംവ
മിച്്്.തീഉയരന്്കൊലടകവങ്്
രതിര്രങ്്ാടിഎസ്ഐമാരാ
യസതയ്നാേനമനാട്്്,എം.രി
അബ്ബക്്ര എന്്ിവര്ലട
കനത്തവ്ത്്ിലകപ്ോമാലകയര
പര്വരത്്കരം്നാട്്്കാരം്കെ
രന്്് ക്രിയാട് വാട്്ര സരവീ
സിലനിന്്്ലവള്്ലമത്്ിച്്്തീ
ലകട്ത്്ി.

കുരിയാടുവയലിൽതീപിെിചുുു

കൂരിയാടൂവയലിൽതീപിടിചൂൂപപൂൂൾ

കോഴികക്്ട:്ലെറിയരീതിയി
ല്്മത്്്യബന്്നംനടത്്ാലമ
ന്്് സര്്ക്്ാര്് അറിയിച്്ിട്്്ം
സാമ്ഹയ്പര്തിബദ്്തമ്ന്്നി
ര്്ത്്ിഏപര്ില്് 20വലര കോ
മ്്ാല്്ഹാര്്ബര്്പ്ര്്ണമായം്
അടച്്ിടാലൊര്ങ്്ി മത്്്യ
ല്ത്ഴിൊളികള്്. അഴിയ്രി
ല്്ലകാവിഡ്19റികപ്്ര്്ട്്്ലെ
യത്തിലന്്് അടിസ്്ാനത്്ി
ൊണ്തീര്മാനം.ഏപര്ില്്20
വലര ഹാര്്ബര്് പര്വര്്ത്്നം
പ്ര്്ണമായം്അടച്്ിടാന്്ഹാ
ര്്ബറില്്കെര്്ന്്രഞ്്ായത്്്,
ലരാെീസ,്റവനയ്,്ഫിഷറീസ,്
ഹാര്്ബര്് മാകനജ്ലമന്്്് ലൊ
തസറ്്ി,കടല്്കോടതിഎന്്ി
വര്ലടസംയ്ക്്കോഗംതി
ര്മാനിച്്്.സംസ്്ാനം കോ
കഡ്ൗണായതിലന ത്ടര്്ന്്്
കഴിഞ്്മാസം21ന്കെര്്ന്്
കടല്്കോടതിമാര്്ച്്്31വലര
പ്ര്്ണമായം് ഹാര്്ബര്്അട
ച്്ിര്ന്്്.ത്ടര്്ന്്്സംസ്്ാന
സര്്ക്്ാര്്മല്്സയ്ബന്്നത്്ി
ന്ലെറിയരീതിയില്്അന്മ
തി നല്്കിയതിലന ത്ടര്്ന്്്
ഈമാസംഒന്്്മ്തല്്നാല്വ
ലരഹാര്്ബര്്പര്വര്്ത്്ിലച്്ക്്ി
ലം്സര്്ക്്ാര്്നിബന്്നകള്്
രാെിക്്ാന്്കഴിയാലതവെിയ
ജനക്്്ട്്ം ര്രലപ്്ട്്ത് കാര
ണംഅഞ്്ാംതിയ്്തികോഗം
കെര്്ന്്്14വലരഹാര്്ബര്്പ്
ര്്ണമായം് അടച്്ിട്കയായി
ര്ന്്്.വീണ്്്ം കോകഡ്ൗണ്്
േീര്്ഘിപ്്ിച്്തിലന്്് അടിസ്്ാ
നത്്ില്്ഹാര്്ബര്്പര്വര്്ത്്ി

ക്്ണംഎന്്ആവേയ്ംേക്്
മാക്ന്്തിനിലടയാണ് അഴി
യ്ര്് പഗ്ാമ രഞ്്ായത്്ില്്
കോകോണസ്്ിരികരിച്്ത.്എ
ടകച്്രി,നയ്് മാഹി, മാഹി,എ
ന്്ീകോകോണബാധിതപര്കേ
േങ്്ളില്്നിന്്്ഉള്്ലപ്്ലടധാ
രാളം കരര്് സാമ്ഹികഅക
െംരാെിക്്ാലതഹാര്്ബറില്്
എത്്ികച്്രം്എന്്കാരയ്ംര
രിഗണിച്്ാണ്ഡരയ്്ട്്ികെകറ്്്
ര്്മ്ന്്തകഎട്ത്്് കോഗം
വിളിച്്ത.് ഈ ഘട്്ത്്ില്് മ
ല്്സയ്ബന്്നത്്ിന്അന്മ
തിനല്്കിയാല്്കോക്്്ഡൗ
ണ്്മാനേണ്്ങ്്ള്്രാെിക്്ാ
ന്്ബ്ദ്്ിമ്ട്്ാണ്എന്്്ലരാെീ
സ് കോഗത്്ില്് അറിയി
ച്്്.കോഗത്്ില്് രഞ്്ായത്്്
പര്സിഡന്്്് വി.രി. ജയന്്അ
ധയ്ക്്തവഹിച്്്.ഡരയ്്ട്്ികെ
കറ്്്ര്്ടി.ജനില്്ക്മാര്്,ലരാെീ
സ്സര്്ക്്ിള്്ഇന്്സ്ലരകറ്്്ര്്
സ്കമഷ,് ജില്്ാ രഞ്്ായത്്്
ലമംബര്് എ.ടി.പേ്ീധരന്്, വാ
ര്്ഡ്ലമംബര്്ലക.െീെ,ഫീഷറീ
സ്അസി.ഡയറകറ്്്ര്്ജ്ഗ്ല്്.
ആര്്,രഞ്്ായത്്്ലസപക്ട്്റി
ടി.ഷാഹ്ല്് ഹമീദ,് ഹാര്്ബര്്
അസി. എഞ്്ീനിയര്് അജി
തക്്മാര്്, ലരാെീസ്സബ്ഇ
ന്്സ്ലരകറ്്്ര്്എം.അബ്്്ല്്സ
ൊം,വികല്്ജ്ഓഫീസര്്ടി.രി.
ലറനിഷ്ക്മാര്്കടല്്കോടതി
അംഗങ്്ള്്,ഹാര്്ബര്്മാകനജ്
ലമന്്്് ലൊതസറ്്ി അംഗങ്്
ള്്,വിവിധസംഘടനപര്തിനി
ധികള്്എന്്ിവര്്സംസാരിച്്്.

സാമുഹികപുരതിബദുുതചതളിയിചുു്
മതുുുയചുതുഴിലാളികളുു;
ഹോമുുാലുുഹാരുുബരുു20വചരപുരവരുുതുുികുുിലുു

വേലായുധൻപി.മുനുുിയുർ
കതഞ്്ിപ്്െം: കെളാരി ഇത്്്യനഓയില
കോരപ്്കറഷനപ്്ാനറ്ിലെകരാരലൊഴി
ൊളികള്ലടകോെിസമയംേീരഘിപ്്ിച്്തി
ലആകക്്രം.ഇന്്ലെമ്തൊണ്കോെി
സമയംേീരഘിപ്്ിച്്ത.്ഉച്്യക്്്്കേഷംര
ണ്്്മ്തല്ള്്ഷിഫറ്്്ിലകോെിലെയ്്്ന്്
കോഡിംഗ്ആനറ്്അണകോഡിംഗ്കരാ
രലൊഴിൊളികള്ലടകോെിസമയമാണ്
േീരപ്്ിപ്്ിച്്ത്.സാധാരണയായിരാപത്ിര
ത്്്മണിക്്ാണ്ഇവര്ലടകോെിസമയം
അവസാനിക്്്ന്്ത്.എന്്ാലഇത്ഇ

ന്്ലെമ്തലഒര്മണിക്്്രസമയമാണ്
േീരഘിപ്്ിച്്ത് .ഇതിലന ത്ടരന്്് കരാര
ലൊഴിൊളികളരാപത്ിരതിലൊന്്്മണി
വലരസമയംകോെിലെയ്്ണം.മാപത്മല്്ഇ
തിലന്്്അടിസ്്ാനത്്ിലകോറിലൊഴി
ൊളികളം്രാപത്ി11മണിവലരകോെിലെ
കയ്്ണ്്അവസ്്യാണ്-ഐഒസിഅധി
ക്തര്ലടഈനടരടിലക്്തിലരഒര്വിഭാ
ഗംലൊഴിൊളികളേക്്മായപര്തികഷധ
ത്്ിൊണ.്കോവിഡ്19-ലന്്്രശ്്ാത്്െ
ത്്ില രാജയ്ം മ്ഴ്വന ഭീതിയിൊയിരി
ലക്്ലൊഴിൊളികളക്്്യഥാസമയംവീട്

കളിലഎത്്്ന്്തിന് പര്യാസമ്ള്്താ
യിആകോരണമ്ണ്്്.ഇതിലനത്ടരന്്്സ
മയരരിധികഴിഞ്്്വാഹനംഎത്്ിക്്ാ
നകഴിയിലല്്ന്്്ഐഎനടിയ്സിയ്ലട
കീഴില്ള്്പട്ക്്്ലൊഴിൊളിയ്ണിയന
പ്്ാനറ്്അധിക്തലരഅറിയിച്്തായ്കന
താക്്ളവയ്ക്്മാക്്ി.അലതസമയംഗയ്ാ
സ്സിെിണ്്റ്കളയഥാസമയംഅതാത്
പര്കേേങ്്ളിലമ്ടക്്ംക്ടാലതഎത്്ി
ക്്്ന്്തിനാണ്ലൊഴിൊളികള്ലടകോ
െിസമയംേീരഘിപ്്ിച്്ലതന്്്ഐഒസിപ്്ാ
നറ്്മാകനജരവയ്ക്്മാക്്ിയത.്

ചേളാരിഐഒസിയിൽകരാർതൊഴിലാളികളുതെ
ചോലിസമയംദീർഘിപുുിചുുതായുആചുഷുപം

പുരതുയാശയുചെകുഷിയിറകുുി
അഭയഹകപുദുും

മെപ്്്റം:കോക്ഡൗണ്്കാെം
പര്തയ്ാേയ്ലട കാെവം്ക്ടി
യാക്്ിമാറ്്്കയാണ്ലൊന്്ാ
നിനഗരസഭയിലെഅഭയകക
പദ്്്ത്്ിലെ അകത്്വാസികള്്.
കാര്്ഷികോത്്വമായ വിഷ്
വിന്നഗരസഭയ്ലടകനത്തവ്
ത്്ില്്അകത്്വാസികള്്നല്്
നാകളയക്്്ായിപ്ത്ക്ഷിയി
റക്്ി.രാജയ്ത്്്കോക്ഡൗണ്്
പര്ഖയ്ാരിച്്കപ്്ള്് ലൊന്്ാനി
നഗരത്്ിലന്്് പര്ാത്്പര്കേേ
ങ്്ളില്് ക്ട്ങ്്ി കൊയ തീ
ര്്ഥാടകരം് ഭിക്്ാടകര്മാണ്
നഗരസഭക്ണ്്്കടവ്ജംങഷ്
നിലെഐ.എസ.്എസ്സ്ക്ളി
ല്്ഒര്ക്്ിയഅഭയകകപദ്്്ത്്ി
ല്് താമസിക്്്ന്്ത.്ഞാെിപ്്്
വന്്വാഴക്്ന്്്കളം് ലതങ്്ി
ന്് തതകള്മാണ് സ്ക്ള്്
കോമ്്ൗണ്്ില്്വച്്്രിടിപ്്ിച്്
ത.്രതിലൊന്്്അകത്്വാസി
കളാണ്ലൊന്്ാനിനഗരസഭ
ഒര്ക്്ിയഅഭയകകപദ്്്ത്്ില്്
താമസിക്്്ന്്ത.്ഓകോര്ത്്
രം്ഫെവ്ക്്ങ്്ള്്സവ്ത്്മാ
യിക്ഴിലയട്ത്്ാണ്നട്്്നന
ച്്ത.്വിഷ്വിന്സേയ്യം്രായ
സവം് മധ്ര രെഹാരങ്്ളം്
ഇവര്്ക്്ായി ഒര്ക്്ിയിര്ന്്്.
അകത്്വാസികള്്ക്്് നഗരസ
ഭാലെയര്്മാന്്സി.രിമ്ഹമ്്ദ്
ക്ഞ്്ിമധ്രംനല്്കി.
ഡയാലിസിസ്കിറുുുകളുു

വിതരണംചെയുതു
മെപ്്്റം:താന്ര്്നികോജകമ
ണ്്െത്്ിലെനിര്്ധനരായവ്
ക്് കോഗികള്്ക്്്ഡയാെിസി
സ് നടത്്ാനാവേയ്മായ മര്
ന്്്കളടക്്മ്ള്്കിറ്്്കള്്വി
തരണം ലെയത്.് ഒഴ്ര്്, ലൊ
ന്്്ണ്്ംപഗ്ാമരഞ്്ായത്്്കളി
ലെവ്ക്്കോഗികള്്ക്്്ള്്മ
ര്ന്്്കളാണ് വിതരണം ലെ
യത്ത.്വി.അബ്്്റഹിമാന്്എം
എല്്എയ്ലട'എലന്്്താന്ര്്'
രദ്്തിയ്ലട ആഭിമ്ഖയ്ത്്ി
ൊണ് മര്ന്്്കിറ്്് വിതരണം
ലെയത്ത.്
കിറ്്്കള്് ഒഴ്ര്്ക്ടം്ബാകോ
ഗയ് കകപദ്്്ത്്ില്് എംഎല്്എ
അതത് പഗ്ാമരഞ്്ായത്്് പര്
സിഡന്്്ുമാര്്ക്്് തകമാറി. ര
ഞ്്ായത്്് പര്സിഡന്്്ുമാരായ
ലക.വി.പര്ജിത,സ്തബര്്ഇള
യിടതത്്്വസ്പര്സിഡണ്്്അ
ഷ്കര്്കോറാഡ്ത്ടങ്്ിയവര്്
സന്്ിഹിതരായിര്ന്്്. മണ്്
െത്്ിലെനിര്്ധനരായമ്ഴ്വ
ന്് ഡയാെിസിസ് കോഗിക
ള്്ക്്്ംആവേയ്മായമര്ന്്്ക
ള്് കകരളത്്ിനകത്്്ം പ്റ
ത്്്നിന്്്മായാണ്എത്്ിച്്
ലതന്്്ം ക്ട്തല്് മര്ന്്്ക
ലളത്്ിക്്ാന്ള്് നടരടികള്്
സവ്ീകരിച്്തായം് എംഎല്്എ
അറിയിച്്്.

ആയുരുുരകുുകുുിനികുു്
ആരംഭിചുുു

മെപ്്്റം:ലകാവിഡ്19വയ്ാരന
ത്്ിലന്്്രശ്്ാത്്െത്്ില്്പര്
തികോധ കേഷി വര്്ധിപ്്ിക്്്
ന്്തിനം് മറ്്് െികിത്്ക
ള്്ക്്്ം ജില്്യില്് 'ആയ്ര്്ര
ക്്'ക്്ിനിക്്്കള്്ത്ടങ്്ി.പര്
തികോധ കേഷിവര്്ധിപ്്ിക്്ാ
ന്്ആയ്ര്്കവേമര്ന്്്കള്്ഉ
രകോഗിക്്ാലമന്് നിര്്കേേ
ത്്ിലന്്്രശ്്ാത്്െത്്ിൊണ്
ആയ്ര്്രക്്ക്്ിനിക്്്കള്്ആ
രംഭിച്്ത.്ക്്ിനിക്്്കള്ലട ജി
ല്്ാതെഉദഘ്ാടനംമെപ്്്റത്്്
ജില്്ാരഞ്്ായത്്്ലമമ്്ര്്ഹ
നീഫപ്ത്പ്്റമ്്്നിര്്വഹിച്്്.
ജില്്യിലെ എല്്ാ ആയ്ഷ്
സ്്ാരനങ്്ളിലം്പര്തികോധ
മര്ന്്്കള്് െഭിക്്്ലമന്്്ം
ലൊത്ജനങ്്ള്്ഇത്പര്കോജ
നലപ്്ട്ത്്ണലമന്്്ം ജില്്ാ
ലമഡിക്്ല്്ഓഫീസര്്(ആയ്
ര്്കവേം)കോ.ലക.സ്േീെഅ
റിയിച്്്.

ചൊചുുുഫുടുഹോളര
ഡാനിഷ്ദുരിതാശുവാസ

നിധിയിഹലകുു്
സംഭാവനനലുുകി

കോഴിക്ക്ട:് ഫ്ട്കോളില്്
കോര്്ണര്്കോള്്അടിച്്്കകര
ളത്്ിലന്്്പര്ിയലോച്്്താരമാ
യിമാറിയഡാനിഷ്മ്ഖയ്മപത്്്ി
യ്ലട ദ്രിതാേവ്ാസ നിധിയി
കെക്്്31,500ര്രകെകറ്്്റ്ലട
കെമ്്റില്്വച്്്ജില്്ാകെകറ്്്ര്്
എസ് പേ്ീസാംബേിവറാവ്വി
ന്തകമാറി.മീനങ്്ാടിപഗ്ാമര
ഞ്്ായത്്ില്്ലവച്്്ലഫപബ്്വ
രിയില്്നടന്്അണ്്ര്്10ഫ്ട്
കോള്്കളിക്്ിടയിൊണ്കോ
ര്്ണര്് കോള്്അടിച്്് ടീമിലന
വിജയിപ്്ിച്്് ഡാനിഷ് താരമാ
യിമാറിയത.്രെരം്നല്്കിയ
ഗിഫറ്്്്ംമറ്്്ംസവ്ര്രിച്്്കിട്്ി
യര്രയാണ്മ്ഖയ്മപത്്്ിയ്ലട
ദ്രിതാേവ്ാസ നിധിയികെക്്്
നല്്കിയത.്
കകരളത്്ിലെ5ജില്്കളില്്ട്
ര്്ണലമന്്്ുകളില്്രലക്്ട്ത്്ിട്്്
ണ്്്ഈലോച്്്മിട്ക്്ന്്.പര്േ
സത്ഫ്ടബ്ാള്്താരംഐ.എം
വിജയലന്്് ക്ലട റിെീസാവാ
നിരിക്്്ന്് ആന രറമ്്ിലെ
കവള്്ഡ്കപ്്്എന്്സിനിമയി
ല്്ഉമ്്ര്്എന്് പര്ധാനകഥാ
രാപത്ലത്്അവതരിപ്്ിച്്്അഭി
നയത്്ിലം്കഴിവ്ലതളിയിച്്ി
രിക്്യാണ്ഡാനിഷ.്കഴിഞ്്
പര്ളയകാെത്്്ംമ്ഖയ്മപത്്്ിയ്
ലട ദ്രിതാേവ്ാസനിധിയികെ
ക്്്സംഭാവനനല്്കിയിട്്്ണ്്്.
മെയാളമകൊരമകോഴികക്്ട്
ബയ്്കോയിലെ കോലട്ാ്പഗ്ാഫ
റായ ഹാഷിമിലന്്് മകനാണ്
ഡാനിഷ.് ഉമ്് കൊവിയ. സ
കോേരിഐഷ.

ഹോമിഹോഗുളികകളുു
വിതരണംചെയുുും
കോഴിക്ക്ട:്കോഗ പര്തികോ
ധകേഷിഉയര്്ത്്ാന്്കോമി
കോഗ്ളികകള്മായിജില്്ാര
ഞ്്ായത്്്.ജില്്ാരഞ്്ായത്്്
പര്വര്്ത്്ന രരിധിയിയിലെ
എഴ്രത്പഗ്ാമരഞ്്ായത്്്ക
ളിലം്  മര്ന്്് വിതരണം ലെ
യ്്്ം. കേഖരിക്്്ന്് മര്ന്്്ക
ള്് രഞ്്ായത്്്കളിലെ ആ
ര്്ആര്്ടിഅംഗങ്്ള്്വഴിയാണ്
വിതരണം ലെയ്്്കലയന്്് ജി
ല്്ാ രഞ്്ായത്്് പര്സിഡന്്്്
ബാബ്രറകശ്്രിഅറിയിച്്്.



അദവ്വത്ഹരിപ്്ാട്
ഹരിപുുാട:ുനിശുുയിചുുവിവാഹംകൊ
രോണയുകടരശുുാതുുലതുുിലമാ
റുുിവചു്ുകോലീസ്പരുണയരോഡിെ
ള.ഹരിപുുാടുരസുുുുഷനികലസിവില
കോലീസ്ഓഫിസരമാരായഅരു
ണകുമാറംുരഞജുിയുമാണുരോ
കഡുൗണൊലെലയുാണകുുഥയി
കലനായിൊനായെനുുാര.ഒരുവര
ഷതുുിലധിെമായിഇരുവരംുഒനുുി
ചു്ുരോലികെയുുുനുുു.ആഅടുപുുമാ
ണുവിവാഹതുുിരലകു്ുഎതുുിയത.ു
ഈമാസം26നുകുടുുരമുുരുരൊ
രതുുുയായനിരദവീരകുുപതുതുുിലെ
ലയുാണംനടതുുാനായിരുനുുുതീരു
മാനം.ബനുുുകുുകളകുുണിചുുുതുട
ങുുിയരപുുഴാണുരാജയുതു്ുസമുുുര
ണരോകുഡൗണപരുഖയുാരിചുുത.ു
ഈമാസംരകുതിരോകടരോ
കഡുൗണഅവസാനിചുുാലനിശുു
യിചുുദിവസംതകനുുെലയുാണംനട
തുുാകമനുുായിരുനുുുപരുതീകുു.
അടചുുുപുടുുലനീടുുിയരോകടെഴി

ഞുുദിവസംഇവരരമലുരദുയാഗ
സുുരോടംുകോലീസ്അരോസി
രയഷനഭാരവാഹിെരൊടംുആ
രോെിചുുിരുനുുു.െടങു്ുലളിതമായി
നടതുുാനായിരുനുുുഅവരുകടഉര
രദശം.വിവാഹംനടതുുിയാലഅ
വധികയടുരകുുണുുിവരംു.കൊവി
ഡുവയുാരനതുുികുുുരശുുാതുുല
തുുിലരോലിയിലനിനു്ുമാറിനി
ലകുുുനുുതുശരിയകലുുനുുതീരുമാ
നതുുിലാണുഅരുണംുരഞജുിയംു
എതുുിയത.ുഅങുുകനെലയുാണം
മാറുുിവയകുുുാനതീരുമാനികുുുെയാ
യിരുനുുുഅവര.
തുകുുുനുുപുുുഴരൊരടുുമുറികുപുു
കുുിടതു്ുെിഴകുുതിലഅരുണകു
മാരരതുുുവരഷമായികോലീസ്
രസനയിലുണു്ു.രഞജുികു്ുരോലി
െിടുുിയിടു്ുനാലുവരഷവംു.ഇരുവരു
കടയംുവീടുെളിലഅമുുമാരമാപതു
മാണുളുുത.ുഅരുണികുുുഅചുുന
വിജയരസനന25വരഷംമുനരാ
ണുമരിചുുത.ു

കാത്്ിര്ന്്കലയ്ാണംമാറ്്ിവച്്്
പൊലീസിപലപര്ണയജോഡികൾ
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രരലടകതുുവീടെങുുളിലിരുനു്ു
കൊവിഡുെിരികുുാഴെുെളുമായിമിനിസീരീസ്
എം.ബി.സലത്്ഷ്
തിരുവനനുുപുരം:നടനബംഗളുരുവില,
നായിെെണുുുരില,തിരകുുഥാകുതു്ുതു
ശുരില,സംവിധായെനതിരുവനനുുപുര
തു്ു...കൊവിഡുൊലതു്ുഇതിനെംരപുര
കുുെപരുീതിരനടിയ"കൊരോണൊലകതുു
ജീവിതകുുാഴെുെള'എനുുകവബുമിനിസീ
രീസികുുുസവിരശഷതയാണിത.ുഇതിനെം
രപനുുുണു്ുഎപുുിരോഡുെളാണുപുറതുുിറ
ങുുിയത.ുമുനുുുമിനിടുുുവകരയാണുഒനുുി
കുുുകദരഘയും.
അനുുാരാപടുുുപുരസെ്ാരങുുളഉളകപുു
കടവാരികുുുടുുിയ"വാഫറുുുി'കുുുസംവിധായ
െനവിഷണ്ുഉദയനനാണുഈമിനിസീ
രീസികുുുയംുസംവിധായെന.കഫയസുബ്ു
കുുിലംുയുടയുുബിലംുഈമിനിസീരീസ്ദി

വസംഓരോനുുുവീതമാണുപുറതുുിറങുുു
നുുത.ുകൊരോണകുുാലതു്ുനാംരനരിടുനുു
പരുശനുങുുകളനരമമുഹുരതുുങുുളിലുകട
അവതരിപുുികുുുെയാണിതില.
ഇഷക്,ുപരുീസു്ുുുഉളകപുുകടയുളുുവയുകട
സഹസംവിധായെനായെിരണഅരോെ
നാണുഇതികുുുരെന.ഒരുഎപുുിരോഡു
പഗുാഫികുഡികസനറായപശുുതിരവിപതു
നംുഎഴുതി.സപ്െുിപറുു്ുെിടുുിയതിനുരശഷം
അഭിനയികുുുനുുവകരരോണില വിളിചു്ു
വിശദീെരിചുുതിനുരശഷം,അവരസവുയം
കൊകബലിലഷുടു്ുകെയതുുഅയയകുുുുനുു
വിഷവുലസ്വിഷണ്ുഎഡിറു്ുകെയതുുെിടുു
കപുുടുതുുിറിലീസ്കെയുുുെയാണ.ുവിഷണ്ു
ഓരോരുതുുരകുുുംനിരരദശങുുളരോണി
ലുകടനലകംു.അതിനുമുമു്ുസപ്െുിപറുു്ുന
ലെിയിടുുുണുുാവംു.ഏതുആംഗിളിലഎങുു

കനരവണകമനുുതുളകപുുകടസംവിധായെ
നരറഞുുുകൊടുകുുും.അതനുസരിചുുുത
കനുുഅവരകൊകബലരോണിലഷുടു്ു
കെയതുുഅയചുുുകൊടുകുുും.അവഎഡിറു്ു
കെയതുുപുരതുുിയാകുുാനഒരുദിവസംരവ
ണുുിവരുകമനു്ുവിഷണ്ുഉദയന.
െണുുുര,ബംഗളുര,ുതുശുര,എറണാകു
ളം,തിരുവനനുുപുരംതുടങുുിയനഗരങുുളി
ലഇരുനുുാണുഅഭിരനതാകുുളദുശയുങുു
ളഅയയകുുുുനുുത.ുഅവരവരുകടവീടുെ
ളിലനിനുുുതകനുുഷുടു്ുകെയുുണകമനുുാ
ണുനിബനുുന.റിടുു.കപുോഫസരരാ
ജകുുമാര,എംബിബിഎസ്വിദയുാരഥി
ആതിരശിവാനദു്ു,െിരണ,സമ്ിത,െി
ഞുുു,അശവുിന,സഞജു,ുഅനനുുു,സ
ഞജുയ,ുമാധുരി,കസജുതുടങുുിയവര
ഇതിനെംഅഭിനയിചുുു.

കഴിഞ്്ഓണക്്ാലത്്്ഹരിപ്്ാട്പൊലീസ്സറ്്്്ഷന്മ്റ്്ത്്്
അത്്പ്്്ക്്ളപൊര്ക്്്ന്്അര്ണം്രഞജ്ിയം്.

തകരളതുുിലകാലവർഷം
ഇതുുവണയംുകലിപുുാകംു
പി.ബി.ബിച്്്
തിരുവനനുുപുരം: രെരളതുുില ഇതുുവണ
യംുൊലവരഷംശകുുമാകുകമനുുുൊലാവ
സുുeനിരീകുുെര.കലുുമറുു് പരുഡികുുനകസ
ുുുര(സിരിസി)അകമരികുു,സവുൊരയുഏജന
സിയായഐബിഎംതുടങുുിയവിവിധഏജ
നസിെളുകടവിലയിരുതുുലപരുൊരംജുണ
മുതലകസപറുുുംബരവകരയുളുുൊലയളവി
ലമുനവരഷങുുളിരലതിനുസമാനമായമഴ
തകനുുലഭികുുാനാണുസാധയുത.രെപദുുുൊലാ
വസുു നിരീകുുണ രെപദുുുതുുികുുു പരുവെന
തുുിലംുഇനുുുയയിലൊലവരഷംൊരയുമായി
ലഭികുുുകമനുു്വയുകുുമാകുുിയിരുനുുു.
രെരളതുുിലുുൊലവരുുഷതുുികുുുആരംഭം
ജുണുുഒനുുിനുതകനുുയാണ.ുമഹാരാഷ്പടു,ഗു
ജറാതുു്, മധയുപരുരദശ,ു െതുുീസഗ്ഡ,ു കതല
ങുുാന,ആപുനുുപരുരദശ,ുഒഡീശ,ഝാരുുഖണുു്,
ബീഹാരുുതുടങുുിയസംസുുാനങുുളിലുുജുണ
രകുതിരോകടമാപതുരമൊലവരഷകമതുുു.രാ
ജയുതുുികുുുവടകുുുരടിഞുുാറനുുഭാഗങുുളിലുു
ജുകലഎടുുിനാവംുൊലവരഷകമതുുുെകയ
നുുും രെപദുുും വയുകുുമാകുുുനുുു. ഒകരുറുുബര
ആദയുവാരംമുതലൊലവരഷംരിനവാങുുും.
2018, 2019 വരഷങുുളില രെരളതുുികല
പരുളയംതെരതുുപുഴെളഇനുുുംരെരളതുുി

നു ഭീഷണിയാകണനുുും ൊലാവസുുാ വിദ
ഗധുരഅഭിപരുായകപുുടുനുുു.2018കലെണകുു്
പരുൊരംസീസണിലരെരളതുുിലആകെല
ഭിചുുമഴ2516.1മിലുുിമീറുുറാണ.ു2019ലജുണ
മുതലകസപറുുുംബരവകര2130മിലുുീമീറുുറംുമ
ഴലഭിചുുത.ുഈരണുു്വരഷങുുളിലംുരെരള
തുുിലഭുരിഭാഗംജിലുുെളിലംുകവളുുകപുാുകുു
മായിരുനുുതുഇതുുവണയംുപരുതീകുുികുുാകമ
നുു്ഇവരമുനുുറിയിപുുുനലകുനുുുണുു്.
രണുുുപരുളയങുുളകുു്രശഷംരെരളതുുികല
പരുധാനനദിെളുകടകയലുുാംസംഭരണരശഷി
യിലംുകുറവുണുുായിടുുുകുണുനുുും ഇതു മുലം
ശകുുമായി മഴ കരയതുാല കരടുുനുു് കവളുു
കപുാുകുുമുണുുാകുകമമനുുും ഭൗമശാപതു രഠന
രെപദുുുതുുികല ശാസപ്തുജുുര കമകപുടാ വാര
തുുരോടുരറഞുുു.പരുധാനമായംുരമുു,കര
രിയാര,അചുുനരൊവിലാരതുടങുുിയനദിെ
ളിലമണുു്അടിഞുുതിനാലകവളുും കരകടുു
നുുുനിറയുനുുസുുിതിയാകണനുുുംഇവരവയു
കുുമാകുുി.നിലവിലഇടുകുുിജിലുുയിലമഴര
തിവായി കരയുുുനുുതിനാലആനയിറങുുല,
കുണുുളഡാമുെളിലകവളുുംരരമാവധിസം
ഭരണരശഷിരോടുഅടുതുുിടുുുണുു്.ഇവയില
നിനുുും ജലം തുറനുുുവിടുെയാണു കെഎ
സഇ്ബി.

സർകുുാരിതുുുവാടക
തെലിതോപറുുുർ
െലസുുാനതതുുതുുി
തിരുവനനുുപുരം: സം
സുുാനതുു്വിവാദംസു
ടുുിചുു രെരള കോലീസി
കുുു വാടെ കഹലിരൊ
പറുുുരുു തലസുുാനകതുു
തുുി. രതികൊനുുു രര
രുുകുുു യാപതു കെയുുാനുു
സൗെരയുമുളുുഇരടുുഎ
നജിനുുകഹലിരൊപറുുുരുു
ഇനുുകലഡലുുഹിയിലുുനിനുുു
മരുനുുുമായാണു എതുുിയത.ു
ൊകുു രാജീവു ഗാനുുി ഏവി
രയഷനുു അകുുാദമിയിലാണു
കഹലിരൊപറുുുരുു ഇറകുുിയത.ു
കഹലിരൊപറുുുരുു വാടെയകുുു്
നലുുകുനുുരവനുുഹാനുുസ്െ
മുുനിയുകടഓഫിസംുഇവികട
ഒരുകുുിയിടുുുണു്ു.
രണു്ുെയുാപറുുുനുുമാരംുരവനുു
ഹാനുുസികുുുമുനു്ുഎനജിനി

യരുുമാരംുഇതികൊപുുംഎതുുി
യിടുുുണുു്.പരുതിമാസം20മണി
കുുുരുുരറതുുാനുുഒരുരൊടി44
ലകുുംരുരയാണുവാടെ.െടു
തുുസാമുുതുുിെപരുതിസനുുി
കുുിടയിലുുസംസുുാനസരുുകുുാ
രികുുുവാടെകഹലിരൊപറുുുരുു
ഇടരാടു രുകുു വിമരുുശനങുു
ളുുകുുിടയാകുുിയിരുനുുു.ഒരുമാ
സകതുുവാടെെമുുനികുു്മു
നുുകുരുുനലുുെിയിടുുുണു്ു.

സപ്ര്ിംഗ്്റിൽമ്ഖയ്മപത്്്ിയാണ്
ഒന്്ാംപര്തി:ചെന്്ിത്്ല
തിരുവനനുുപുരം:കൊവിഡികുുുമറവിലുു
സംസുുാനകതുുജനങുുളകടവയുകുുിഗതവി
വരങുുളുു സപ്രുിംഗുുരുു െമുുനി രശഖരിചുുതു
സംബനുുിചു്ുഉനുുയിചുുആരോരങുുളുുമുഖയു
മപനുുുിശരിവചുുിരികുുുെയാകണനുുുപരുതിര
കുുരനതാവുരരമശുകെനുുിതുുല.
അകോരുകുറുുസമുുതമായി രവണം െ
ണകുുാകുുാനുു.ഈഅഴിമതിയിലുുഐടിയു
കടചുമതലവഹികുുുനുുമുഖയുമപനുുുിയാണുഒ
നുുാമകതുുപരുതി.അരദുുഹമാണുഇകതലുുാം
കെയതുകതനുുാണുഅരദുുഹതുുികുുുമറുര
ടിയിലുുനിനു്ുവയുകുുമായത.ുഅരദുുഹതുുിനു
ഇകതലുുാംഅറിയാകമനുുാണ.ുഇകോരുഅ
നുുാരാപടുുുെരാറാകണനനംുഅതിലുുരാലി
രകുുണുുനടരടിപെുമങുുകൊനുുുംരാലിചുുികലുു
നുുുമാണ.ുഅതുഅരദുുഹംശരിവയകുുുുെയു
മുണുുായി-കെനുുിതുുലചുണുുികുുാടുുി.
ഇതുരോകോരു പരുതിസനുുിവനുുരപുു
ളുുകരകടുുകനുുടുതുുതിരുമാനമായതുകൊ
ണു്ുസാധാരണരാലികുുകപുുടുനുുനടരടിപെു

മങുുളുുരാലിചുുികലുുനുുാണുമുഖയുമപനുുുിരറ
യുനുുത.ുഎനുുുകൊണുു്രാലിചുുിലുു?മപനുുുി
സഭാരോഗംകുടാറുണു്ു.അതിലുുഅംഗീെ
രികുുാവുനുുരതഉണുുായിരുനുുുളുുു.ഐടി
കസപെുടുുറിയുകടകോടുുടുതുുാണുനിയമവ
കുപുു്കസപെുടുുറിയുളുുത.ുഅവരുകടഅംഗീ
ൊരംരനടാനുുഎനുുാണുബുദുുിമുടുുുളുുത?ു
അതികൊകകുുഎപതുസമയംരവണം?ഈ
അകമരികുുനുുെമുുനിയുകടെഴിഞുുൊല
െരിപതുംഎനു്ുകൊണു്ുഅരനുവഷിചുുിലുു.
അനുുരുുരദശീയൊരാരുുഒപുുിടംുമുമുു്മ
പനുുുിസഭഅംഗീെരികുുുെയംുനിയമ,ധന
വകുപുുുെളുകടസുഷമ്രരിരോധനഉണുുാ
വുെയംുരവണമായിരുനുുു.കസപെുരടുുറിരയ
റുു്മാനുവലുു പരുൊരമാണുഇകോകകുുനട
രകുുണുുത.ുഇകോനുുുംകുടാകതെരാറിലുുഒ
പുുിടാനുളുു അധിൊരം മുഖയുമപനുുുിയുകട
കസപെുടുുറികുടിയായഐടികസപെുടുുറികുു്
എങുുകനലഭിചുുുകവനുു്വയുകുുമാകുുണകമ
നുുുംകെനുുിതുുല.

""ഭരണെകുുിഎംഎലുുഎ
യ.ുപരുതിഭമാധയുമപരുവരുുതുു

െരോടുശരീരംവിറു്ുജീവിചുുുകുരടഎ
കനുുകകുുവളകരരൊശമായിരറഞുു
തികനപുുറുുിരോദിചുുിടുുുംഅകതകുുുറിചു്ു
മുഖയുമപനുുുിഒരകുുരംരറഞുുിലുു.എനുുാ
ലകെ.എം.ഷാജിഎംഎലഎകയപുുറുുി
രോദികുുാകതതകനുുവളകരരമാശമായി
രറഞുുു.അതുുരംരരാമരുുശംനടതുുാനുുരാടിലുുായിരുനുുു.
ശമുുളമിലുുാതുുഎംഎലുുഎയയായിടുുുംഒരുമാസകതുുശമുു
ളംെഴിഞുുകവളുുകപുുകുുതുുിനുമുഖയുമപനുുുിയുകടദുരിതാ
ശവുാസനിധിയിരലകു്ുനലുുെിയആളാണുഷാജി.കൊവിഡു
ബാധിതരുുകു്ുവളകരസഹായംകെയുുുനുുതിലുുമുഴുെിയിരി
കുുുനുുവയുകുുിയാണ.ുമുഖയുമപനുുുിയുകടദുരിതാശവുാസനിധി
യുകടദുരുരരോഗകതുുകുുുറിചുുാണുഷാജിരറഞുുത'ു'.

ഷാജികക്്തിരേ
അധിരഷ്്പംപാടില്്ായിര്ന്്്‘‘

കൊചുുി:ലാവലിനുുെമുുനിയു
കടെണുുസലടുുനുുസിെരാറി
കനസകലുുെരാറാകുുിമാറുുി
യതുരോകലയാണുസപ്രുിംഗുു
റുമായിടുുുളുുെരാരെടനുുുവ
നുുിരികുുുനുുകതനുുുംഇരതപുു
റുുിസമപഗുഅരനുവഷണംരവ
ണകമനുുും രി.ടി. രോമസ്
എംഎലുുഎ. സപ്രുിംഗുുറുമാ
യുളുു െരാറിനു നിയമവകു
പുുികുുുരോധനൊരയുവകുപുുി
കുുുരോ അനുമതിയിലുു. മ
പനുുുിസഭാതീരുമാനമിലുു.സം
സുുാനം ഒരു െരാറിലുു ഏ
രുുകപുുടുരപുുളുു രാലിരകുുണുു
ഭരണഘടനാരരമായതതവും
ലംഘികുുകപുുടുുു. എനുുാണ,ു
എരപുുഴാണു െമുുനിയുമാ
യിെരുുചുുനടതുുിയത,ുഈെ

മുുനികയമുഖയുമപനുുുികുുുരരി
െയകപുുടുതുുിയതാരാണുഎ
നുുീരോദയുങുുളുുകുു്കുതയുമാ
യിമുഖയുമപനുുുിമറുരടിരറയ
ണകമനുുും രി.ടി. രോമസ്
ആവശയുകപുുടുുു. മുഖയുമപനുുുിയു
കടഏകതങുുിലംുകുടംുബാംഗ
ങുുളുുകു്ുഈെരാറുമായിഎ
കനുുങുുിലംുബനുുമുരടുുകയ
നുു്അരദുുഹംസതയുസനുുമാ
യി വയുകുുമാകുുണം. രെരള
തുുികല മുനുുരരുകുടി ജന
ങുുകളയംുവിറുുുൊശാകുുുനുു
ഗുരുതരമായ നടരടിയാണു
നടനുുിരികുുുനുുത.ു രൊടതി
കുുു രവണകമങുുിലുുസവുരമധ
യ രെകസടുകുുാവുനുുവിഷ
യമാണികതനുുുംരി.ടി.രോമ
സ്ചുണുുികുുാടുുി.

പിണറായിമഴുതവറിഞു്ുഉണുുാകുുിയെലുു
തകരളം:തക.എം.ഷാജി
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
രൊഴിരുകുട:ുദുരിതാശവുാസനിധിയുകട
െണകുു് രോദികുുാതിരികുുാനുു ഇതു െമയുു
ണിസുു്ുുരാജയുമലുു,ജനാധിരതയുരാജയുമാകണ
നുു്മുഖയുമപനുുുിരിണറായിവിജയനമറകുുരു
കതനുു്മുസ്ലിംലീഗുരനതാവുകെ.എം.ഷാ
ജിഎംഎലഎവാരതുുാസരമുുളനതുുില
രറഞുുു.
രിണറായിമഴുകവറിഞുു്ഉണുുാകുുിയതലുു
രെരളം.രണംകൊടുതുുിടുുുകണുുങുുിലുുഅതു
രോദികുുാനംുജനങുുളകുു്അവൊശമുണുു്.
ലീഗുസഹായിചുുിടുുുകണുുനുു്മുഖയുമപനുുുിതകനുു
രറഞുുു.രികനുുലീഗുൊരെണകുുുരോദി
കുുുനുുതിലുുഎനുുാണുപരുശുനം.തനികുു്എം
എലുുഎശമുുളംതടയകപുുടുുിടുുുംസവുനുുംകെ
യിലുുനികനുുടുതുുാണുതതുുുലയുമായരണം
മുഖയുമപനുുുിയുകടദുരിതാശവുാസനിധിയിരല
കുു്പരുളയസമയതുുുനലുുെിയത.ുഇതുരന
രുുചുുകപുുടുുിയിലിടുനുുരണമലുു.ദുരിതാശവുാസ
നിധിയിരലകുു്കൊടുതുുരണതുുികുുുെ
ണകുു്രോദികുുാനുുഎലുുാവരുുകുുുംഅവൊ
ശമുണുു്.അതികലനുുാണുകതറുു്.സപ്രുിംഗുുരുു
വിവാദമാണു മുഖയുമപനുുുിയുകട പരുരൊരന
തുുിനുൊരണം-ഷാജികുടുുിരചുുരതുുു.
ദുരിതാശവുാസനിധിയിലുുനിനുു്സിരിഎ
മുുികുുുരനതാവിനംുഒരുഇടതുഎംഎലഎ
യുകുുുംരണംനലുുെി.വയുകുുിരരമായബാ
ങുു്വായരുഅടചുുുതീരുുകുുാനുുരാരുുടുുിരനതാ
കുുളുുകുുുരണംനലുുകുനുുതുശരിയലുു.പരുള
യവുമായി ബനുുമിലുുാതുുപഗുാമീണരോഡു
െളുുനനുുാകുുാനുുദുരിതാശവുാസനിധിയിലുു
നിനു്ുആയിരംരൊടികെലവഴിചുുു.ഷുകഹ
ബികുുുയംുഷുകുുുറികുുുയംുഉളുുകപുുകടയുള
ളരെസുെളുുവാദികുുാനുുദുരിതാശവുാസനി
ധിയിലുു നിനുുാണു രണം കെലവഴികചുുനുു

കതനുുാണുലഭയുമായവിവരം.രണുുുരൊടിരു
രയാണുവകുുീലുുഫീസായിനലുുെിയത.ുദുരി
താശവുാസനിധിയിലുുനിനുുലുുരണംകെലവ
ഴിചുുകതങുുിലുുഅതികുുുെണകുു്കവളികപുുടു
തുുാനുുഎനുുാണുമടി-ഷാജിരോദിചുുു.
പരുളയമലുു,കൊവിഡലുു,അതികുുുഅപുുു
റതുുുളളദുരനുുംവനുുാലംുഅരിയിലുുഷു
കുുുറികുുുയംുശരതുു്ലാലികുുുയംുകുരര
ഷികുുുയംുഷുകഹബികുുുയംുവീടുുുൊരു
കടെണുുുനീരികുുുയപതുയംുവരിലുു.കൊവി
ഡു ൊലതുു് രാഷ്പടുീയ പരുവരുുതുുനം നട
തുുുനുുതിനു കൊറരടുുറിയം പരുഖയുാരിചുുിടുുു
രുട.ുമുകുുികുുുതുമുുുവകരപരുളയജലംഎ
തുുിയാലംുരാഷ്പടുീയംരറയംു.മുഖയുമപനുുുി
യുകട രിആരുു വരുുകുുിനു കെലവഴികുുുനുു
രൊടിെളുുഎവികടനിനുുാകണനുു്വയുകുുമാ
കുുണം.
പരുളയഫണുുായി8,000രൊടിയാണുലഭി
ചുുത.ുഇതിലുു2,000രൊടിമാപതുമാണുകെല
വഴിചുുത.ു5,000രൊടിരുരയിരലകറഫണുുി
ലുുെിടകുുുെയാണ.ുഎനുുിടുുുംൊകുുനാകടുു
സഖാവുരണംഅടിചുുുമാറുുുരുപുളുുദുരിതാ
ശവുാസഫണുുിലുുനിനുു്രണംലഭികുുാകതവ
യനാടുുിലുുരണുുുപരുളയംഅതിജീവിചുുസാധാ
രണകുുാരനായ ഒരാളുു ആതുുഹതയു കെ
യതു.ുമറുുുളളവകരരരടിപുുിചുു്നിശബുുമാകുുാ
കമനുു്മുഖയുമപനുുുിെരുരതണുു.രാരുുടുുിഓഫി
സുെളികലസഹപരുവരുുതുുെരലുുപരുതിരകുു
തുുിരികുുുനുുവരുു.മുഖയുമപനുുുിരറയുനുുതുരെ
ടുു്മുടുുുവിറകുുുനുുവരലുുകോതുസമുഹം.ത
നികുു്വികുതമനസാണുഎനുുാണുരിണറാ
യിവിജയനുുരറയുനുുത.ുഅതുജനങുുളുുതീ
രുമാനികുുകടു.ുരിണറായിയുകടരഴയമുഖം
ആരംു മറനുുിടുുികലുുനുുും ഷാജി കുടുുിരചുുര
തുുു.

മുഖയുമനതുുുിയുയര
നപുതിേരണം
നിർുുഭാഗയുേരം:
ഉമുുൻചാണുുി
തിരുവന
നുുപുരം:
കെ.എം.
ഷാജി
എംഎ
ലുുഎകകുു
തികര മു
ഖയുമപനുുുി
നടതുുിയ
പരുതിെര
ണം നിരുുഭാഗയുെരമായിരപുു
കയനു്ുമുനുുമുഖയുമപനുുുിഉമുുനുു
ൊണുുി.വിമരുുശനങുുകളസഹി
ഷ്ണുതരോകട ൊണാനുു മു
ഖയുമപനുുുിതയാറാവണം.പരുളയ
ദുരിതാശവുാസംഅരുുഹരായവ
രുുകു്ുലഭിചുുിലുുഎനുുതികലയംു
കുരരഷിരുുുയംു,ശരതുലാലി
കുുുയംുപരുതിെകളരകുുികുുാ
നുു സരുുകുുാരുു ഫണുു് കെലവാ
കുുിയതികലയംുശരിയിലുുായമു
യാണുഷാജിചുണുുികുുാണിചുു
ത.ു സരകുുാരികുുു രൊവിഡു
19പരുവരുുതുുനങുുളുുകുു്പരുതി
രകുുതുുികുുുപുരുുണരിനുുു
ണയുണുു്. രോരായമുെളുുചു
ണുുികുുാണിചുുാലുു അതികന
രോസിറുുീവുആയിൊണാനുു
മുഖയുമപനുുുിപശുമികുുണകമനുുും
ഉമുുനുുൊണുുിആവശയുകപുുടുുു.

<രാഷ്നരുീെംപറയംു,േിടുുിെപണതുുിയുുുേണകു്ുമോദികുുും

ഷാജിപറയുനുുതു
ലീഗിയുുുനിലപാട:ുമജീദു
രൊഴിരുകുട:ുകെ.എം.ഷാ
ജി എംഎലുുഎ രാരുുടുുിയുകട
സംസുുാനകസപെുടുുറിയാകണ
നുുുംരറയുനുുതുലീഗികുുുനി
ലരാടാകണനുുും സംസുുാന
ജനറലുുകസപെുടുുറികെ.രി.എ.
മജീദ.ു അരദുുഹകതുു അധി
രകുുരിചുു്മുഖയുമപനുുുിനടതുുി
യരരാമരുുശങുുളിലുുപരുതിരഷ
ധികുുുനുുു.
കൊവിഡുപരുശുനങുുകളകുുു
റിചുുുംതയാകറടുപുുുെകളസം
ബനുുിചുുുംരറയാകനതുുുനുു
മുഖയുമപനുുുിഅകോരുരാപടുുുീയ
തരുുകുുരവദിയാകുുുനുുതു ശുഭ
ലകുുണമലുു.ഒരുജനപരുതിനി
ധിഎനുുനിലകുു്ഷാജിഉനുു
യികുുുനുുവിമരുുശനങുുളുുകു്ുഉ
തുുരവാദിതുുരോധരതുുകട
മറുരടി രറയുെയാണു രവ
ണുുിയിരുനുുത.ുരെരം,വികുത
മനസ്എകനുുകകുുരറഞു്ുഒ
ഴിഞുുുമാറുനുുതംുകുറുുകപുുടു
തുുിഅപെുമികുുുനുുതംുജനാ
ധിരതയുമരയുാദയരുുകുമുഖയുമ
പനുുുിഎനുുരദവിരകുുരോജി
ചുുതകലുുനുുുംവയുകുുമാകുുി.

വിമർശികുുുമപുുൾ
നപുമോപിതനാമേണുു:
കുഞുുാലികുുുടുുി
മലപുുുറം: മുഖയുമനുുി രിണറാ
യിവിജയകനവിമരുുശിചുുകെ.
എം.ഷാജികയരിനുുുണചുു്മു
സ്ലിം ലീഗു രദശീയ ജനറലുു
കസപെുടുുറിരി.കെ.കുഞുുാലി
കുുുടുുിഎംരി.ഷാജിയുകടഅഭി
പരുായം തകനുുയാണു രാരുുടുുി
കകുുനുുുംഇകുുാരയുങുുളുു രനര
കതുു താനുളുുകപുുകട ചുണുുി
കുുാടുുിയിരുനുുതായംു അരദുു
ഹംരറഞുുു.
കൊവിഡുപരുതിരോധപരുവ
രുുതുുനതുുിലുുലീഗികുുുയംുപരു
തിരകുുതുുികുുുയംു എലുുാവി
ധ സഹെരണവുമുണുുാകംു.
രെരളതുുിലുുൊരയുങുുളുുശുഭമ
ലുു.ജനങുുളുുരലഭാഗതുുുംദു
രിതതുുിലാണ.ുഅവരുകട പരു
ശുനങുുളുുകുുു രരിഹാരം ൊ
ണാനുുെഴിഞുുിടുുിലുു.അതുചു
ണുുികുുാടുുിവിമരുുശികുുുരുപുളുു
പരുരൊരിതരാവുെയലുു, രരി
ഹാരംൊണാനാണുപശുമിരകുു
ണുുത.ു
സനുുദുുപരുവരുുതുുനംരാരുുടുുി
രരിരാടിയാകുുാനാണു സിരി
എംപശുമിചുുത.ുരലതരദുുശസുുാ
രനങുുളുകട പരുവരുുതുുനങുു
ളംു ദുരുരരോഗകപുുടുതുുുെ
യാണ.ുരണുുുപരുളയവംുഓഖി
ദുരനുുവംു കെൊരയും കെ
യതുതു ശരിയായ നിലയിലാ
കണനുുുരെരളംെരുതുനുുിലുു.
ദുരിതാശവുാസ ഫണുുുളുുകപുുകട
ദുരുരരോഗകപുുടുതുുി. അതു
ആവരുുതുുികുുരുകതനുുഉരദുുശ
തുുിലാണുഷാജിവിമരുുശനംന
ടതുുിയത.ുവിമരുുശനംഉണുുാവു
െയികലുുനുുുമുഖയുമപനുുുിെരുത
രുത.ുഅതുെരുുചുുകെയതുുവീ
ഴെുെളുുരരിഹരികുുുെയാണു
രവണുുത.ുഅസഹിഷണ്ുതരാ
ടികലുുനുുുംകുഞുുാലികുുുടുുിര
റഞുുു.

മാസ്കുവചുുാലുുമിണുുരുതെനുുാണു
മുഖയുമനതുുുിധരിചുുിരികുുുനുുത:ുമുനീർ
രൊഴിരകുുട:ുതാനുുഎലുുാവി
മരുുശനതുുിനംു അതീതനാ
കണനുു മുഖയുമപനുുുി രിണറാ
യിവിജയകുുുനിലരാടുഏെ
ഛപതുാധിരതി െമയലാകണ
നുുും ജനാധിരതയു രാജയുതുു്
അതുവെവചുുുകൊടുകുുാനാ
വികലുുനുുുംപരുതിരകുുഉരരന
താവുരോ.എം.കെമുനീരുു.
കൊവിഡുൊലതുു് മാസ്
കുവചുുാലുുമിണുുരുകതനുുാണു
മുഖയുമപനുുുി ധരിചുുിരികുുുനുു
ത.ുദുരനുുൊലതുുാണുരൊ
രുുപുുരററുുുെളുുനുഴഞുുുെയ

റിഎലുുാംസവുനുുമാകുുുെഎ
നുു്രലരഠനങുുളുമുണുു്.ജാ
പഗുതരാലികുുുെഎനുുതുപരു
തിരകുുതുുികുുുെടമയാണ.ു
പരുതിരകുും കൊവിഡു
കൊണുുു വനുുു, സരുുകുുാരുു
അതിലുുാതാകുുാനുു പശുമികുുു
നുുുഎനുുകലനിലുളുുദുടുു
ലാകകുുനുുുംരവണുു.കൊവി
ഡികനതിരര പരുവരുുതുുികുുാ
നുുഎലുുാവരുുകുുുംബാധയുതയു
ണുു്.മുഖയുമപനുുുികുുരസരയിലുു
ഇരികുുുനുുവരുുകുു്ഉതുുരവാ
ദിതുുംകുടുതലുണു്ു.

കൊചുുി: ഒരു ജനത മുഴുവനുു
അതിജീവനതുുിനായി കെറു
തുുുനിലുുകുുുരപുുളുുകവറസ്
ബാധിചുുമനസുമായിെിലരുുര
ചുുകുുളുുംപരുെരികുുുെയാകണ
നുു്എം. സവുരാജുഎംഎലുുഎ.
മുഖയുമപനുുുിയുകട ഫണുുിലുു നി
നുു്ദുരിതാശവുാസനിധിയിരല
കുു് രണം കെലവഴിചുുുകവനുു
രരാമരുുശതുുിലുുകെ.എം.ഷാ
ജി ഉറചുുുനിലുുകുുുനുുുരുട?ു
എപതു കെലവഴിചുുു എനുുാണു
രറരയണുുത.ുവിഷംവമികുുുനുു
സാമുഹയുരപുോഹിെളുകട വാ
കുുുെളുു രെരളം പുചുുിചുുു ത
ളുുും. ഷാജിയുകട രരാമരുുശ
തുുിനുമറുരടിരറരയണുുസമ
യം ഇതലുു. ഇതുമായിബനുു
കപുുടു്ുദുരിതൊലതുുിനുരശഷം
സംസാരികുുാം.ഇതുുരംആളു
െകളസംസുുാനദുരനുുമായി
പരുഖയുാരികുുണകമനുുും എം. 
സവുരാജുരറഞുുു.

ഷാജിപചുുകുുളുും
നപുചരിപുുികുുുനുുു:സവുരാജു

ലാവലിൻകരാറിനുസമാനം:
പി.ടി.തോമസ്

മുഖയുമനതുുുിയെ
പിനുുുണചു്ു
സിപിഎം

തിരുവ
നനുുപു
രം:കൊ
വിഡുപരു
തിരോധ
പരുവ
രുുതുുന
ങുുളുു
രനരിടു

നുുഘടുുതുുിലുുമുഖയുമ
പനുുുികുുുംസരുുകുുാരിനു
കമതികരകെ.എം.ഷാജി
എംഎലുുഎനടതുുിയപരു
തിെരണംഒരുരാപടുുുീയ
രനതാവിലുുനിനുു്രെര
ളംപരുതീകുുികുുുനുുതകലുു
നുു്സിരിഎംസംസുുാന
കസപെുടുുറിരൊടിരയരി
ബാലകുഷണ്നുു.
ജനങുുകളസംബനുുി
കുുുനുുഡാറുുപുരുുണമാ
യംുസരുുകുുാരുുസുുാരന
മായസി-ഡിറുുികുുുകെ
വശമായിരികുുും.ഇതുമാ
യിബനുുകപുുടുുഎലുുാൊ
രയുങുുളംുമുഖയുമപനുുുിത
കനുുവയുകുുമാകുുിയതാ
ണ.ുപരുതിരകുുരനതാ
വംുയുഡിഎഫുരനതാ
കുുളംുവിവാദംഉയരുുതുുു
നുുതുജനങുുകളകതറുുിദുു
രിപുുികുുാനാണ.ു
രെരളസരുുകുുാരംുമു
ഖയുമപുനുുിയംുഈൊരയു
തുുിലുുകെകുകുണുുപരു
തിരോധപരുവരുുതുുനങുു
ളുുകുു്രെരളജനതയുരട
യംുരോെതുുികുുുയംു
പരുശംസലഭിചുുുകൊണുുി
രികുുുനുുു.മുഖയുമപുനുുിയു
കടദുരിതാശവുാസനിധി
യിലുുനലുുകുനുുരണം
രെസുെളുരടയംുമറുുും
നടതുുിപുുിനുനലുുകുെ
യാകണനുുആരോരണം
ശുദുുഅസംബനുുമാ
ണ.ുയുഡിഎഫുഭരണ
ൊലതുു്നടതുുിയരല
വഴിവിടുുഇടരാടുെളംു
ഓരുുമയിലുളുുവരുുകുു്എ
ലുുാവരംുഅങുുകനയാ
കണനുുരോനുുലുുഉണുുാ
വംു.
രെരളതുുികലസരുുകുുാ
രിലുുജനങുുളുുകുുുളുുവി
ശവുാസമാണുഎലുുാവിഭാ
ഗതുുിലുമുളുുജനങുുളുു
മുഖയുമപനുുുിയുകടദുരിതാ
ശവുാസനിധിയിരലകുു്ര
ണംനലുുകുനുുതിലുകട
വയുകുുമാകുനുുത.ുരൊവി
ഡുപരുതിരോധപരുവരുുതുു
നങുുകളതുരങുുംവയകുുുാ
നാണുഷാജികയരോലു
ളുുവരുുപശുമികുുുനുുകത
നുുുംരൊടിരയരിബാല
കുഷണ്നുു.

TSR/KKD



നോെകത്്ഏറ്്വം്ശക്്മായരാജയ്ം
എന്്്സവ്യംഅഭിമാനിക്്്െമാ

തത്മല്്മറ്്്രാജയ്ങ്്നെകറയം്തലക്ല്ക്്ിസ
മ്്തിക്്്െയം് കെയ്്്ന്് അകമരിക്്യാണ്
കോവിഡ്മഹാമാരിയ്കരഏറ്്വം്വലിയആ
ഘാതം ഏറ്്്കോണ്്ിരിക്്്ന്്ത് എന്്ത് വി
നോധാഭാസമായിനൊന്്ാം.ത്രക്്ത്്ി
ലനോഗകത്്നിസാരമായിെണ്്ത്
അകമരിക്്യക്്്്ംപലയ്നോപയ്
ന രാജയ്ങ്്ളക്്്ം വിനയായി
എന്്ആനോപണങ്്ളഇക്്ഴി
ഞ്്ഒര്മാസത്്ിനലകറയായി
പലരം് ഉന്്യിച്്ിട്്്ണ്്്. തപ്തി
നോധ തപ്വരത്്നങ്്കെക്്്റി
ച്്്വവെിെിന്്ിക്്്ന്്വകരെ
ണക്്ിന് ശിക്്ിക്്ാന നശഷി
യ്ള്്വവറസാണികതന്്്അവ
കോകക്്അറിഞ്്തം്വവ
െിയാകണന്്ാ
ണ് ഇ
ക്്്ട്്ര
പറയ്
ന്്ത.്

അ
കതന്്ാ
യാലം്
നോ
ൊ
നോ
ഗയ്സംഘരനനനരനത്്മ്ന്്റിയിപ്്്നലെിയ
ത്നോകലകോവിഡിക്്്തപ്ധാനനെതദ്്്മായി
അകമരിക്്മാറിയിരിക്്്ന്്്.ഔനേ്ോഗിെെ
ണക്്്െള തപ്ൊരംനോെത്്്20ലക്്ത്്ി
നലകറകോവിഡ്നോഗിെള്ള്്തിലആറരല
ക്്ന്ത്െവം്അകമരിക്്യിലാണ.്ആനോെ
തലത്്ികലകോവിഡ്മരണം1.35ലക്്ംപി
ന്്ിട്ന്പ്ളയ്എസിലമാതത്ംഅത്മ്പ്്തി
നായിരനത്്ട്അട്ക്്്െയാണ.്ഒര്േിവസം
2500നലകറനപരമരിക്്്ന്്അവസ്്യിനലക്്്
അകമരിക്്കയത്്ി.

കോനോണയ്കരതപ്ഹരംഏറ്്വ്മധിെംഅ
ന്ഭവിക്്്ന്്ഭരണാധിൊരിയായി തപ്സിഡ
്്്്നോണളഡ്തര്ംപ്മാറിഎന്്താണ്ഇതി
ക്്്രാതഷ്്്ീയവശം.അതം്ഈനവംബറില

അകമരിക്്നതപ്സിഡ്്്്കതരകഞ്്ട്പ്്്നര
ക്്ാനിരികക്.്യ്എസിക്്്ക്രിസാമ്്ത്്ിെ
പിന്്്ണനോകരതപ്വരത്്ിക്്്ന്്നോൊനോ
ഗയ്സംഘരനകക്്തിനരതര്ംപ്ആവരത്്ിച്്്ആ
നോപണങ്്ളഉന്്യിക്്്ന്്തികനഈപശ്്ാ
ത്്ലത്്ില നവണം ൊണാന. സംഘരന
യക്്്്ഫണ്്്നലക്ന്്ത്നിരത്്ിവയക്്്ാന
വകര തീര്മാനിച്്ിരിക്്്െയാണനല്് അനദ്്
ഹം.

കോവിഡിക്്് തീതവ്ത വെന മറച്്്വച്്്
കവന്്്ംഅതിന്നോൊനോഗയ്സംഘരനസ
ഹായിച്്്കവന്്്മാണ്തര്ംപ്പറയ്ന്്ത.്ഒന്്്
െിലസംഘരനയക്്്്കപകട്്ന്്്അപെരംമന
സിലായില്്.അകല്്ങ്്ിലവിവരങ്്ളരഹസയ്മാ
ക്്ിവയക്്്ാനവെനകയസഹായിച്്്.ഇതാ
ണ്യ്എസിക്്്വാേം.അന്്ാരാതഷ്്്തലത്്ി

ലകോത്ജനാനോഗയ് തപ്വരത്്
നങ്്ളക്്് വയ്ക്്മായി മാരഗ
നിരനേശങ്്ളനലനെണ്്ബാ
ധയ്ത സംഘരന പാലിച്്ില്് എ
ന്്് പറയ്ന്്ത് ഗ്ര്തര ആ
നോപണമാണ.്

തര്ംപ്അതാവരത്്ിച്്്കോ
നണ്്യിരിക്്്നപ്്ഴാണ്ഇന്്്യ
യ്കര മാത്ൊപരമായ തപ്തി
നോധതപ്വരത്്നങ്്കെനോ
ൊനോഗയ്സംഘരനഅഭിനദ്്ി

ക്്്ന്്ത് എന്്താണ് തശ്
നദ്്യം. തപ്ധാനമ

തന്്്ി നനരതദ്്്
നോേിയ്
കര സമ
നോെി
തമായ
െട്ത്്
നോ
കഡ്ൗ
ണതീ

ര്മാ
നംകോനോണകക്്തിരായഅെഞ്്ലമായതപ്
തിബദ്്തയ്കര സ്െെമാകണന്്ാണനല്്
നോൊനോഗയ്സംഘരനതപ്െീരത്്ിച്്ത.്വിവി
ധതലങ്്െിലെട്ത്്കവല്്്വിെിെളനനരിനര
ണ്്ിവര്ന്്രാജയ്ംപരീക്്ണഘട്്ത്്ിലസവ്ീെ
രിക്്്ന്്ൊരക്്ശയ്ംതപ്ശംസനീയമാകണന്്്
അവരപറയ്ന്്്.

തപ്ശന്ം സങ്്ീരണമാക്്ാന ൊത്്്നില
ക്്ാകതനോകഡ്ൗണതപ്ഖയ്ാപിച്്്ംഅത്നീ
ട്്ിയം്ഉറച്്നോരാട്്മാണ്ഇന്്്യനരത്്്ന്്കത
ന്്്സംഘരനെഴിഞ്്േിവസംച്ണ്്ിക്്ാട്്്െ
യ്ണ്്ായി.കോവിഡ്സമ്ഹത്്ിലപരരാന
ത്രങ്്ിയാലയ്എസികനക്്ാളപതിന്്രങ്്്
അപെരെരമായസാഹെരയ്മാകം്ഇന്്്യയില.
ഉയരന്്ജനസംഖയ്മാതത്മല്്വിഷയം.ആനോ

ഗയ് രംഗകത്് അരിസ്്ാന സൗെരയ്ങ്്െിലര
ക്്ംനിരവധിൊരയ്ങ്്െിലയ്എസികനക്്ാ
ളപിന്്ിലാണ്ഇന്്്യ.വലിയഭീഷണിമ്ന്്ില്
കണ്്ന്്് തിരിച്്റിഞ്്് തപ്വരത്്ിക്്ാന നെ
തദ്്്,സംസ്്ാനസരക്്ാര്െളക്്്െഴിഞ്്ത്
പല നോെരാജയ്ങ്്കെക്്ാള നോഗവയ്ാപനം
ക്റഞ്്ഇരമായിഇന്്്യകയഇത്വകരകയങ്്ി
ലം്മാറ്്ിനിരത്്ി.സാമ്ഹിെഅെലത്്ിനാ
യ്ള്്നോകഡ്ൗണിക്്്സാമ്ഹിെ,സാമ്്
ത്്ിെതപ്തയ്ാഘാതങ്്ളവെകരവല്താകണ
ങ്്ിലം്.

ഇന്്്യയിലകോത്നവപരിനോധനക്റവാ
ണ്എന്്ത്നോഗവയ്ാപനത്്ിക്്്തീതവ്തക്
തയ്മായിഅറിയാനതരസമാക്കമന്്്െിലര
ച്ണ്്ിക്്ാണിക്്്ന്്്ണ്്്. നോകഡ്ൗണ ഒര്
പരിഹാരമാരഗമല്്,ക്റച്്്ൊലനത്്ക്്്വവ
റസികനതരയാനെഴിയ്ന്്വഴിമാതത്കമ
ന്്്ഇന്്കലരാഹ്ലഗാന്്ിപറഞ്്
തരക്്ംഓരക്്ാം.വയ്ാപെമായികര
സ്്്്്െള നരത്്്െയാണ് നവണ്്
കതന്്്രാഹ്ലആവരത്്ിച്്്പ
റയ്െയ്ണ്്ായി. എന്്ായാലം്
വരം്േിവസങ്്െിലപരിനോധ
നെളഗണയ്മായിവരധിക്്്കമ
ന്്്വിശവ്സിക്്ാം.വെനയില
നിന്്്ആറരലക്്ംകരസ്്്്്െിറ്്്െ
ൊണനല്്വര്ന്്ത.്

ഇനപ്്ളതകന്്2,70,000ത്്ി
കലകറ കരസ്്്്്െള ഇന്്്യ നര
ത്്ിക്്ഴിക്ഞ്ന്്്
ഐസിഎംആര
വയ്ക്്മാക്്്
ന്്്ണ്്്. നോ
ട്്്സന്ോട്്്െ
ളം്ല്്സ്്്്റ്െ
ളം്നെതദ്്്ീെ
രിച്്്ള്് ശ
ക്്മായ
തപ്തിനോ
ധതപ്വരത്്നങ്്ളവരം്േിവസങ്്െില്ണ്്ാ
കം്.ഇവിരങ്്െിലയാകൊരിെവം്അന്വേി
ക്്ര്ത്എന്്ാണ്നെതദ്്്ആഭയ്ന്്രമതന്്്ാല
യംസംസ്്ാനങ്്നോട്നിരനേശിച്്ിരിക്്്ന്്
തം്.

സാമ്്ത്്ിെനമഖലയികലതെരച്്യം്നോ
രിക്്ണക്്ിന് ജനങ്്ള്കര നിതയ്ജീവിത തപ്
ശന്ങ്്ള്കോകക്്െണക്്ികലട്ത്്്ക്ട്തല
ക്ട്തലഇെവ്െളക്്്സമ്്രേനമറിവര്നപ്്
ളപാറനോകലഉറച്്നിലപാട്സവ്ീെരിക്്്െ
സരക്്ാര്െളക്്്എള്പ്്മല്്.ഈകോര്സാ
ഹെരയ്ത്്ിലഇനപ്്ഴകത്്െരമപദ്്തിെെി
ലഎതത്ന്ത്െംമാറ്്ങ്്ള്ണ്്ായിക്ക്ണ്്ിരി
ക്്്കമന്്താണ്ൊണാനിരിക്്്ന്്ത.്അങ്്
കനയ്ണ്്ാവ്ന്്മാറ്്ങ്്ളനോഗാവസ്്കയഎ

ങ്്കന ബാധിക്്്കമന്്്ം അറിയാനിരിക്്്
ന്്്.

ഒന്്രനക്്രിപിപിഇെിറ്്്െള,15ലക്്ംറാ
പ്്ിഡ്കരസ്്്്ിങ്െിറ്്്െളഎന്്ിവയക്്്്ംവെ
നയ്മായി ഇന്്്യ െരാറില ഏരകപ്്ട്്ിട്്്കണ്്
ന്്ാണ്റിനപ്്രട്്്െള.കോവിഡ്തപ്തിനോധ
ത്്ിന്ഇന്്്യകയെഴിയ്ന്്വിധത്്ികോകക്്
സഹായിക്്്കമന്്്വെനവയ്ക്്മാക്്ിയിട്്്മ്
ണ്്്.ഇന്്്യ-വെനബന്്ങ്്ളക്ട്തലഊ
ഷമ്െമാക്്്ന്്തിന്കോവിഡ്തപ്തിനോധത്്ി
കലസഹെരണംസഹായിക്്്നോകയന്്്ംവ
രം്നാള്െളകതെിയിക്്്ം.

ഇന്്്യ-അകമരിക്്ബന്്ങ്്ളനോകലഉറ്്്
നോനക്്ണ്്ഒന്്ായിമാറാംഇന്്്യ-വെനബ
ന്്വം്. കോവിഡിന് നശഷമ്ള്് നോെത്്്
ക്ട്തലശക്്മായആധിപതയ്മാണ്വെന

ലക്്്യമിട്ന്്കതന്്്പലഅന്്ാരാതഷ്്്വി
േഗധ്രം്ച്ണ്്ിക്്ാണിക്്്ന്്്ണ്്്;ര

ണ്്ാം നോെ മഹായ്ദ്്ത്്ിന് നശ
ഷംഅകമരിക്്സ്പ്്രപവറായി
മാറിയത്നോകല.അത്്രകോര്
സാഹെരയ്ത്്ിലഇന്്്യയ്മായ്
ള്്ബന്്ങ്്ളം്നന്്ായിരിക്്
ണകമന്്ാവ്മനല്്വെനആതഗ്
ഹിക്്്െ.അകമരിക്്കയനപ്്കല

കോവിഡ്വയ്ാപനത്്ിന്വെന
കയപരസയ്മായിപഴിക്്്ന്്ില്്ഇ
ന്്്യഎന്്തം്തശ്ദ്്ിക്്ണം.

അന്്ാരാതഷ്്് സമ്ഹകത്്
യം് നോൊനോഗയ്

സംഘരനകയ
യം് കതറ്്ായ
വിവരങ്്ളന

ലെിവെന
വഞ്്ിച്്്കവ
ന്്് ആവര
ത്്ിക്്്
ന്്്ണ്്്
തര്ംപ.്അ

തിക്്്തപ്തയ്ാഘാതംഅവരഅന്ഭവിനക്്ണ്്ി
വര്കമന്്ഭീഷണിയം്യ്എസ്തപ്സിഡ്്്്മ്
ഴക്്്െയ്ണ്്ായി. അനപ്്ഴം് അകമരിക്് ഏ
കറആതശ്യിക്്്ന്്രാജയ്മായിത്രര്െയാണ്
വെന.അകമരിക്്യികലഔഷധനിരമാണ
നമഖലയികലകൊഴില്െളവകരവെനയിലാ
ണ്നരക്്്ന്്ത.്വെനകയഅമിതമായിആ
തശ്യിക്്്ന്് അവസ്് ഒഴിവാക്്ാന്ള്് തശ്മ
ങ്്ളകോവിഡിന്നശഷംയ്എസിക്്്ഭാഗ
ത്്്നിന്്്ണ്്ായിക്്്കരന്്ില്്.അങ്്കനവര്
നപ്്ളഇന്്്യയക്്്്മ്ന്്ിലക്ട്തലഅവസ
രങ്്ളത്റന്്്െിട്്ാനം്അവസരമ്ണ്്ാകം്.
ഇന്്്യയ്കരവഹനത്ോകസ്ിനല്്നോെവ്ിനഗ്
െിെയാണനല്്ഈകോനോണക്്ാലത്്് തര്ം
പിന്ആശവ്ാസംനലെിയഒര്വലിയഘരെം.

സാമൂഹയൂഅകലവംൂആകാശനിലയവംൂ

കോവിഡ്ഭീതിയില്്നലാെംമ്ഴ്വന
അരച്്്പ്ട്്ിയിരിക്്്ന്്ത്കൊ

ണ്്്അധിെമാരം്അറിയാകതനപായ,നവണ്്
തത്തശ്ദ്്ിക്്കപ്്രാകതനപായഒര്യാതത്യ്ണ്്്.
അന്്ാരാഷ്തര്ബഹിരാൊശനിലയത്്ിനലക്്്
ള്്യാതത്.

അകമരിക്്യ്കരതെ്ിസ്സാസിഡി,റഷയ്യ്
കരഅനാറ്്ലിഇവാനിഷിന,ഇവാനാകവഗ്്ര്്
എന്്ീ ശാസത്ത്ജ്്രാണ് റഷയ്യികല െസാ
ക്്ിസ്്ാനികലവബക്്ന്്്ര്്വിനക്്പണനെ
തദ്്്ത്്ില്്നിന്്്ഇക്്ഴിഞ്്വയ്ാഴാഴെ്യാതത്
തിരിച്്ത.് നസായ്സ്എഎഎസ1്6നറാക്്റ്്ാ
ണ്ഇവരരങ്്ിയനപരെവ്മായിക്തിച്്ത.്ഒ
പ്്ംനപരെത്്ിനലക്്്ള്്2,000െിനലാതഗ്ാംെര
ക്്്ം.ഈമ്ന്്്നപര്്ക്രിഎത്്ിയനതാകരനി
ലയത്്ികലഅംഗസംഖയ്ആറായി.ആറ്മാസ
ത്്ികലാരിക്്ല്്നിലയത്്ികലആള്െകെമാ
റ്്്ന്്ത് പതിവാണ.് നിലവില്് നിലയത്്ില്
ള്്ആനതര്്നമാര്്ഗന,ജസിക്്മിര്്(അകമരി
ക്്)ഒകലഗ്സെ്ിനപാപെ്(റഷയ്)എന്്ിവര്്17
ന്ഭ്മിയിനലക്്്മരങ്്്ം.

കൊനറാണക്്ാലത്്് വീട്്ിലിരിക്്്ന്്വ
ര്്ക്്്ഒര്ൌത്െക്്ാഴെ്ക്രി.ഭ്മികയവലം
വയക്്്്ന്്അന്്ാരാഷ്തര്ബഹിരാൊശനില
യംനെരെത്്ില്ള്്വര്്ക്്്ഈമാസം21വകര
നഗ്്നനതത്ങ്്ള്്കൊണ്്്ൊണാം.19ന്രാവി
കല5.33ന്അഞ്്്മിനിനറ്ാ്െംആൊശത്്ില്
കരഇത്സഞ്്രിക്്്ന്്ത്ൊണാം.കതക്്്െി
ഴക്്ായി10ഡിതഗ്ിഉയരത്്ില്്മ്തല്്െണ്്്
ത്രങ്്്ന്്നിലയം66ഡിതഗ്ിവകരഉയരത്്ി
കലത്്്ം.വരക്്്െിഴക്്്32ഡിതഗ്ിനയാെംഉയ
കരനിലയംഅതപ്തയ്ക്്മാകം്.21ന്രാവികല
5.35നം്അഞ്്്മിനിനറ്ാ്െംൊണാം.

അകമരിക്്,റഷയ്,ൊനഡ,ജപ്്ാന,തബ്സീല്്
എന്്ിവരം്യ്നറാപയ്നസന്പസ്ഏജനസിയി
കലആറ്രാജയ്ങ്്ളം്നെര്്ന്്്നിര്്മിച്്ബഹി
രാൊശനിലയംഭ്മിയില്്നിന്്്330െിനലാമീ
റ്്റിനം്435െിനലാമീറ്്റിനം്ഇരക്്്ള്്തഭ്മണ
പഥത്്ിലാണ്സഞ്്രിക്്്െ.നവഗംകസക്്ന
ഡില്്7.66െിനലാമീറ്്ര്്.മണിക്്്റില്്27,600
െിനലാമീറ്്ര്്.92.69മിനിറ്്്കൊണ്്്ഭ്മികയഒര്
തവണവലംവയക്്്്ം.േിവസം15.54തവണഭ്
മികയച്റ്്്ം.ഭാരം4,19,455െിനലാതഗ്ാം,നീെം
72.8മീറ്്ര്്,വീതി108.5മീറ്്ര്്.താമസനയാഗയ്മായ
സ്്ലത്്ിക്്്വയ്ാപത്ി935ഘനമീറ്്ര്്.ആറ്
നപര്്ക്്്താമസിക്്ാന്ള്്സൗെരയ്ം.

കോവിഡ്പശ്്ാത്്ലത്്ില്്നസായ്സ്വി
നക്്പണംമ്രങ്്്നമാഎന്്ആശങ്്ഉണ്്ായി
ര്ന്്്.എന്്ാല്്തപ്തിനരാധസംവിധാനങ്്ള്്
ശക്്മാക്്ിേൗതയ്ംമാറ്്ിവയന്ക്്കണ്്ന്്്തീര്
മാനിക്്്െയായിര്ന്്്. നിലയത്്ിനലക്്്ള്്
ഭക്്ണസാധനങ്്ളം്പരീക്്ണഉപെരണ
ങ്്ളം് എത്്ിച്്ത് അതീവ ജാതഗ്തനയാകര.
വവറസ്സാന്്ിധയ്ംഉനണ്ാ്എന്്്നിരവധിത
വണപരിനശാധനനരത്്ി.

കൊനറാണ അരങ്്്വാഴ്ന്്ത് െണക്്ി
കലട്ത്്്നിലയത്്ിനലക്്്നപാക്ന്്സഞ്്ാ
രിെള്്ക്്്ംമറ്്്ബന്്കപ്്ട്്സാനങ്്തിെവിേ
ഗധ്ര്്ക്്്ംേിവസങ്്ള്്നീണ്്െവ്ാറവ്്്നനി
രനേശിച്്ിര്ന്്്.അതിന്നശഷമായിര്ന്്്യാ
തത്.ബഹിരാൊശനിലയത്്ില്്പ്ത്തായിഎ
ത്്്ന്്വകര ആനല്്ഷിച്്് സവ്ീെരിക്്്ന്്താ
ണ്പതിവ.്ഇക്്്റിഅതം്നവകണ്്ന്്്വച്്്.
സാമ്ഹയ്അെലത്്ിക്്്ബഹിരാൊശപാഠ
ങ്്ള്്.

സാമ്ഹയ്അെലംഇന്്്എല്്ാവര്്ക്്്ംപരി
െിതമായഒര്പേതപ്നയാഗമാണ.്കൊനറാണ
ൊലത്്ിക്്്സംഭാവന.ഇത്വകരമര്ന്്്െ

ണ്്്പിരിച്്ിട്്ില്്ാത്് സാഹെരയ്
ത്്ില്്ഏറ്്വം്ഫലതപ്േമായമര്
ന്്്.ഇനപ്ാ്ള്്എല്്ാവര്നരയം്ച്
ണ്്്െെില്് ഉര്വിട്ന്് മതന്്്ം ഇ
താണ.് നലാകഡ്ൗണില്കര ല
ക്്്യംവയക്്്്ന്്തം്ഇത്തകന്.്
സമ്ഹവയ്ാപനംതരയാന്ള്്ഒറ്്
മ്ലി.അത്കൊണ്്ാണ്ഏതപ്ില്്
14 വകര തപ്ഖയ്ാപിച്്ിര്ന്് നലാ
കഡ്ൗണ്്30വകരനീള്ന്്തം്.

ഇങ്്കനസാമ്ഹയ്അെലംനിതയ്ജീവിതത്്ി
കലശീലമായിര്പകപ്്ട്നമ്ാ്ള്്അതിക്്്തപ്തി
ധവ്നിെള്്എല്്ായിരങ്്െിലം്അലയരിക്്്ന്്്
മ്ണ്്്.ഭ്മിയിലം്ആൊശത്്ില്കമല്്ാം.

ചലാചോഅകറ്്ികമ്്നികള്്
നിനത്യന െണക്്റ്് മന്ഷയ്ജീവന്െകെട്

ത്്്കോവിഡ്നലാെംമ്ഴ്വനഭീെരതാണ്്
വമാട്നമ്ാ്ള്്സാമ്ഹയ്അെലകമന്്സനദ്്ശ
തപ്െരണംബഹ്രാഷ്തര്ക്ത്്െെളം്ഏകറ്്ട്
ത്്്. അകമരിക്്ന ഫാസ്്്്് ഫ്ഡ് ഭീമനായ മ
കന്ഡാണാള്്ഡ്നലാനഗായികലMെിഹ്്ംപിെ
ര്്ത്്ിയാണ്സാമ്ഹയ്അെലകമന്്സനദ്്ശം
തപ്െരിപ്്ിച്്ത.്െമ്്നിതബ്സീലിലാണ്ആേയ്ം
ഈപരീക്്ണംനരത്്ിയത.്

ജര്്മനആഡംബരൊര്്നിര്്മ്്ാതാക്്ൊയ
ഔഡിയം്നലാനഗായക്്്്ര്പമാറ്്ംവര്ത്്ി.പ
രസപ്രംപിണഞ്്ിര്ന്്നാല്വെയങ്്കെനവ
ര്്കപട്ത്്ിയായിര്ന്്്ഔഡിയ്കരഉേയ്മം.സാ
മ്ഹയ്മാധയ്മഅക്്ൗണ്്്െെിലാണ്ഈമാറ്്ം.

ജര്്മനവാഹനനിരമാതാക്്ൊയനമഴസ്ിഡ
സ് കബനസം് നലാനഗായില്് മാറ്്ം വര്ത്്ി.
നലാനഗായികലതത്ിനൊണാക്തിയില്ള്്ഭാഗ
വം്ച്റ്്്മ്ള്്വെയവം്തമ്്ില്ള്്അെലം
ക്ട്്ിയാണ്"സാമ്ഹയ്അെലം'പാലിച്്ത.്

ജര്്മനവാഹനനിരമാണെമ്്നിതകന്്യാ
യനഫാകസ്്വാഗണം്നലാനഗായില്്ര്പമാറ്്ം
വര്ത്്ി.VolksWagenഎന്്തിക്്്ച്ര്ക്്മാ
യWVനെര്്ത്്ായിര്ന്്്ഇത്വകരനലാനഗാ
യികലങ്്ില്്W,Vഎന്്ിവകയപരസപ്രംഅെ
റ്്ിയാണ്ര്പെല്്പ്്നയം്തപ്ൊരണവം്.

ഏകറസ്പരിെിതമായകൊക്്നൊെനപരി
കലസിമ്തല്്എവകരയ്ള്്ഇംഗ്്ീഷ്അക്്ര
ങ്്കെഅെറ്്ിഎഴ്തിയായിര്ന്്്സാമ്ഹയ്അ
െലംപാലിക്്ാന്ള്്സനദ്്ശവാഹെരായത.്

ഇത്വകരഹസത്ോനമായിര്ന്്്ലാറ്്ിനനമ
രിക്്യികലതപ്മ്ഖഇ-കൊനമഴസ്്െമ്്നിയാ
യകമര്്ക്്ാനഡാലിബറയ്കരനലാനഗാ.അത്
മാറ്്ിഇര്ഭാഗനത്്ക്്്ംതിരിഞ്്്നില്്ക്്്
ന്്്മ്ഷ്്ിെൊക്്ിര്പാന്്രംവര്ത്്ിയാണ്
അെലാഹവ്ാനംഏകറ്്ട്ത്്ത.്

ൊയിനൊപെരണനിര്്മാതാക്്ൊയവന
ക്്ിസാമ്ഹയ്മാധയ്മങ്്െില്കരവയ്ാപെതപ്ൊ
രണംനരത്്ിയാണ്ഇതിക്്്ഭാഗമായത.്"നലാ
െത്്ികലശതനൊരിജനങ്്ള്്ക്്്നവണ്്ിെെി
ക്്ാനനിങ്്ള്്സവ്പന്ംെണ്്ിട്്്നണ്ാ്,എങ്്ില്്
ഇതാണ്അവസരം.അെത്്ിര്ന്്്െെിക്്്,
നലാെത്്ിന്നവണ്്ി'ഇതായിര്ന്്്അവര്കര
സനദ്്ശം.

നലാെത്്ികലമിെച്്വാഴപ്്ഴഉതപ്ാേെരാ
യെിെവ്റ്്അതിക്്്നലാനഗായികലമിസ്െിെവ്
റ്്കയ മാറ്്ി "വീട്്ിലിര്ത്്ിയാണ'് അെലത്്ി
ക്്്സനദ്്ശവാഹെരായത.്ഒപ്്ംമിസ്െിെവ്റ്്
യ്കരസനദ്്ശവം്. ""ഞാനവീട്്ില്്തകന്്യാ
ണ.്നിങ്്ളം്അങ്്കനതകന്്കെയ്്്െ,സവ്യ
രക്്യക്്്്നവണ്്ി''.

ഇങ്്കനവമ്്ന്്ാരം്വനെിരക്്ാര്മരക്്ം
നലാെംമ്ഴ്വനസാമ്ഹയ്അെലത്്ിന്നവ
ണ്്ി ആര്്ത്്്വിെിക്്്ന്്താണ് നമ്ക്്് നെ
ള്്ക്്ാനാവ്ന്്ത,്സവ്യരക്്യക്്്്ംവയ്ാപനം
തരഞ്്്സമ്ഹരക്്യക്്്്ം.

അകലംപാലിക്്ല്്:ഇന്്്യൻയാഥാർഥം
എന്്ാല്്ഈപേതപ്നയാഗകത്്എതിര്്ക്്്

ന്്വര്മ്ണ്്്.ഡല്്ഹികസ്്്്സ്്്്ീഫനസ്ആശ്
പതത്ിയികലഓര്്നത്ാ്പീഡിക്വിഭാഗംതലവ

നം്തപ്മ്ഖസര്്ജന്മായനഡാ.മാതയ്്വര്്ഗീസ്
പറയ്ന്്്"നവണ്്ത്ശാരീരിെഅെലംഹയ്്മന
ഡിസ്്്്നസിങ'്ആണ.്അകല്്ങ്്ില്്"മാനട്മാ
നസന്പസിങ'്.

നപാെിനയാനിര്്മാര്്ജനത്്ിനം്ല്്ബ്ഫ്ട്്്
െിെിത്്യിലം് തപ്മ്ഖ പങ്്്വഹിച്്് 2018ല്് 
നലാെകത്്രക്്ിക്്്ന്്അഞ്്്ഹീനറാെെില്്
ഒരാൊയി ബില്് നഗറ്്്സ് ഫൗനണ്്ഷന കതര
കഞ്്ട്ത്്അനദ്്ഹംവിശേീെരിക്്്ന്്്-""സാ
മ്ഹയ്അെലംഎന്്തപ്നയാഗംത്രക്്ംമ്തല
എകന്് വിഷമിപ്്ിച്്ിര്ന്്്. ൊരണം, രാജയ്
കത്്വലികയാര്വിഭാഗംജനങ്്ള്്ന്റ്്ാണ്്്
െൊയി"സാമ്ഹയ്അെലത്്ിലാണ'്ജീവിക്്്
ന്്ത.്െിലനരപരിെെില്കരഅവരില്്ക്കറ
നപര്്ക്്് സാമ്്ത്്ിെമായി അല്്പ്്ം മാറ്്ം വ
ന്്ിരിക്്ാം. എന്്ാല്് സാമ്ഹയ്മായി അവര്്
അെകലത്്കന്്യാണ.് അവര്് സമീപകത്്
ങ്്്ംഎത്്്ന്്ത്സമ്ഹത്്ികലഉന്്തവിഭാ
ഗംഒരിക്്ലം്ഇഷ്്കപ്്ട്്ിര്ന്്ില്്.ശാരീരിെഅ
െലംതകന്്എല്്ായിരത്്്ംഎങ്്കനനരപ്്ാ
ക്്്ം.ഉത്്നരന്്്യയില്്വീട്െകെനന്ാ്മ്റിെ
കെനന്ാ്പറയാനാവില്്ാത്്അരച്്്മ്രിയഒരി
രത്്്എട്്്ംപത്്്ംനപര്്െിരന്്്റങ്്്ന്്ിരത്്്
ഇകതങ്്കനതപ്ാനയാഗിെമാവം്?''.

കോവിഡികനതിരായ നപാരാട്്ത്്ില്് സാ
നങ്്തിെനശഷിയം്മാനവനശഷിയ്മാണ്ആ
വശയ്കമന്്്ംഅനദ്്ഹംപറയ്ന്്്.

ദ്രിതമ്ഖത്്ാകണങ്്ിലം്ഏകറപരിഗണി
ക്്കപ്്നരണ്്െിന്്തകന്്യാണിത.്പാര്്ശവ്വ
തെ്രിക്്കപ്്ട്്വര്്ക്്് നല്്നെണ്് പരിഗണന.
അതിനലകറഅതിന്ള്്മനനാഭാവം.

തപ്ാഥമിെസൗെരയ്ങ്്നൊഭക്്ണനമാലഭി
ക്്ാകത പട്്ിണിയിലായ കതാഴിലാെിെള്് െി
നലാമീറ്്റ്െള്്ൊല്്നരയായിനപാക്ന്്ക്ട്്
പ്്ലായനത്്ിക്്്െിതത്ംഈദ്രന്്ൊലത്്്
നിന്്്ള്്താണ.്ഒട്വില്്യ്പിസര്്ക്്ാര്്ക്
കറബസ്െള്്തെ്മീെരിച്്്.ഇങ്്കനയ്പിയി
കലത്്ിയവകരബസില്്നിന്്ിറക്്ിക്ട്്നത്ാ്
കരകപാത്സ്്ലത്്ിര്ത്്ിനപാലീസ്അണ്
നാശിനിസന്ത്പകെയത്തപ്ാക്തനരപരിയം്
നാംെണ്്്.ഈമനനാഭാവത്്ിക്്്മാറ്്മാണ്
ണ്്ാനവണ്്ത.്

ആചോളരീണ്്ല്്
ഇതിന് അന്ബന്്മായി നവേശാസത്ത് പ

ണ്്ിതനായഫാ. നഡാ.കെ.എം.നജാര്്ജിക്്്
നിരീക്്ണങ്്കെനെര്്ത്്്വായിക്്ാം.

""വവറസ്സ്ഷ്്ിച്്ഒര്പ്തിയകതാട്്്തീണ്്
ല്്(ViralUntouchabilty).മന്ഷയ്ന്മന്ഷയ്കന
കതാരാനപാരില്്.അമ്്യക്്്്ക്ഞ്്ികനഉമ്്
വയക്്്ാനാവില്്. മ്ത്്ശിക്്് നപരക്്്ട്്ികയ
വാരിപ്്്ണരാനാവില്്. വവേയ്ന് നരാഗികയ
കതാട്്്പരിനശാധിക്്ാനാവില്്.വവേിെന്ഭ
ക്്കരമ്ര്്ധാവില്്അന്തഗ്ഹിക്്ാനാവില്്.തപ്
ണയനജാഡിെള്്ക്്്ശവ്ാസംപെരാനാവില്്.മ
രിച്്്നപായതപ്ിയകപ്്ട്്വര്്ക്്്അന്്്യചം്ബനം
പാരില്്.ആനഗാെതീണ്്ല്്,സര്്വതത്അശ്ദ്്ം.

െീഴജ്ാതികയകതാട്്ാല്്തങ്്ള്്അശ്ദ്്രാ
ക്കമന്്് ഒരിക്്ല്് നമല്്ജാതിെള്് െര്തി.
വവറസ്വന്്നപ്ാ്ഴം്കതാട്്ാല്്തീണ്്ല്്.വവ
റസ് പെരം്. ഇവികര ജാതിയില്്, വംശമില്്,
കതാലിയ്കരനിറമില്്.ആര്ആകരകതാട്്ാലം്
അശ്ദ്്ം,നരാഗം,മരണം.അത്കൊണ്്്ക്തയ്
മായഅെലംപാലിക്്ണം.

മന്ഷയ്ജാതിഒറ്്ശരീരമാകണന്്്മതങ്്ള്്
പഠിപ്്ിക്്്ന്്്.ഒര്പരിക്രിെരന്്്തപ്പഞ്്ം
മ്ഴ്വനഒര്ഗാതത്മാകണന്്്പഠിപ്്ിക്്്ന്്്''.

എന്്ാല്്ഇതന്സരിച്്ായിര്നന്ാ്നമ്്്കര
തപ്യാണം?അനപ്ാ്ള്്അതിക്്്തിരിച്്രിെള്്
ഏറ്്്വാങ്്ിയനല്്പറ്്്.

മ്ത്വാന്്ാർ്്ക്്്ംകിണ്്ിക്്്ംനമസച്ര
ബഹ്രാഷ്തര്ക്ത്്െെളം്വിേഗധ്രം്അ

വികരനില്്ക്്കട്.്മ്ന്്ാറികലമ്ത്വാന്്ാര്കര
ഇരമലക്്്രി എന്് ഉള്്തപ്നേശകത്് ആേിവാ
സിക്രിയിനലക്്്കെല്്ാം.പ്റത്്്നിന്്്കെ

ല്്്ന്്വനരാട് നിശ്്ിത അെലത്്ില്് നിനന്്
അവര്്വിവരങ്്ള്്ആരായ.്അന്ഭവംെിട്്
കപ്്ട്ത്്ിയകപര്മാറ്്തെ്മം.പരിഷക്്തരം്പ്
നരാഗതിതപ്ാപിച്്വരം്ഇന്്്അത്ശീലിക്്ാന
തശ്മിക്്്നമ്ാ്ള്് പാവം മ്ത്വാന്്ാര്് എനന്്
അത്ശീലമാക്്ിെഴിഞ്്ിരിക്്്ന്്്.

ഇത്നപാകല പഴയ പല ശീലങ്്ളം് ഇന്്്
നാംഅഭയ്സിക്്്ന്്്.കോവിഡ്ബാധിക്്ാതി
രിക്്ാനക്കരക്കരവെെഴ്െണകമന്്ാണ
നല്ാ്ആഹവ്ാനം.

പഴയൊലംഓര്്മയില്ള്്വര്്ക്്്അറിയാം;
വല്താവകട്്കെറ്താവകട്്എല്്ാവീട്െള്നര
യം്ഉമ്്റനത്ാ്തപ്നവശനെവാരത്്ിന്മ്ന്്ി
നലാെിണ്്ിയിനലാകമാന്്യിനലാമറ്്്പാതത്ങ്്
െിനലാകവള്്ംവച്്ിര്ന്്്.പ്റത്്്നപായിവ
ന്്ാല്്വെയം്ൊലം്മ്ഖവം്െഴ്െിമാതത്
നമആള്െള്്വീട്്ില്്െയറ്മായിര്ന്്്ള്്്.മര
ണവീട്്ില്് നപായി വന്്ാല്് ഉട്ത്്ിര്ന്് വ
സത്ത്ങ്്ള്്കവയിലത്്്ഇട്്്ഉണക്്ികയട്ക്്്
മായിര്ന്്്.ആധ്നിെസൗെരയ്ങ്്ള്്ഒന്്്മി
ല്്ാതിര്ന്്നപ്ാ്ഴം്പഴമക്്ാര്്പരിെയിച്്ശ്െി
തവ്ത്്ിക്്് അന്ഭവ പാഠം. ഇന്്് വവറസ്
ആതെ്മിക്്്നമ്ാ്ള്്മാതത്മാണ്നസാപ്്ിട്്്വെ
െഴ്ക്ന്്തം്അകതങ്്കനകയന്്്പഠിപ്്ിക്്്
ന്്തം്.

ഹസത്ോനം,ആലിംഗനംനപാകലസപ്ര്്ശി
ച്്്കൊണ്്്ള്്സാമ്ഹയ്ആശംസെള്്ഒഴിവാ
ക്്്െഇന്്്എല്്ായിരങ്്െിലം്നല്്ക്ന്്മ്ന്്
റിയിപ്്ാണ.്പഴയശീലനമാരണ്്്വെയം്ക്
പ്്ി,തലവണങ്്ിനമസന്തഎനന്ാ്നമസെ്ാ
രംഎനന്ാ്പറഞ്്്അഭിവാേയ്ംകെയ്്്െ.ഇതി
ക്്്ഹ്േയ്തമകറ്്ന്്ിലം്ഉനണ്ാ്?അതാണ്പ
ഴമയ്കരകപര്മ.

അട്ക്്ാംമനസ്ടകാണ്്്
ഇത്വകരനാംക്ട്്ായമ്യ്കരഅന്ഭവംപ

ങ്്്വച്്വരാണ.്ശാരീരിെമായിഅട്ത്്്ഇരപ
ഴെിയവരാണ.്എന്്ാല്്ആഅട്പ്്ത്്ിനിരയി
ലം് മാനസിെമായി അത്ണ്്ായിര്നന്ാ്? യ
ഥാരഥത്്ില്്ശാരീരിെമായിഅട്ത്്്ംമാന
സിെമായി അെന്്്ം െഴിയ്െയായിര്ന്്ി
നല്?് ഇന്്് ൊലം നനമ്ാ്ട് ആവശയ്കപ്്ട്ന്്്;
ശാരീരിെമായിഅെന്്്ംമാനസിെമായിഅ
ട്ത്്്ംെഴിയാനതപ്ാനയാഗിെബ്ദ്്ിമ്ട്്്െള്്
ഏകറഉണ്്ാവം്.തപ്നത്യെിച്്്ംനെരെത്്ില്്. ജ
നസാതദ്്്തഅതത്വല്താണ.്860നപരാണ്ഒര്
െത്രതശ്െിനലാമീറ്്റിന്ള്്ില്്പാര്്ക്്്ന്്ത.്
പനക്,്ഇകതാര്അനിവാരയ്തയാണ.്

എനപ്ാ്ള്്നഫാണ്്വിെിച്്ാലം്ആേയ്ംക്കറ
നനരം സനദ്്ശമാണ.് വെ െഴ്െണം. മ്ഖ
നത്ാ്െണ്്ിനലാമ്ക്്ിനലാഒന്്്ംവെകൊ
ണ്്് സപ്ര്്ശിക്്ാതിരിക്്്െ, ച്മക്്്െനയാ
ത്മ്്്െനയാകെയ്്്നമ്ാ്കഴാകക്്ത്വാലകൊ
ണ്്് മ്ഖം മറയക്്്ാന തശ്ദ്്ിക്്്െ എന്്ിങ്്
കന...കപാത്ഇരങ്്െില്്ത്പ്്്ന്്ത്ഒഴിവാക്്്
െഎന്്്ക്രിനെര്്ത്്്അകതാര്ജീവിതതെ്മ
മായിനാംസവ്ീെരിക്്്നമാ?അത്്രകമാര്സാ
മ്ഹയ്മാറ്്ത്്ിന് കോവിഡ് നത്പരണയാവ്
നമാ?അത്്രംജീവിതതെ്മവം്മരയ്ാേയം്വേ
നംേിന കപര്മാറ്് വശലിയായി ര്പകപ്്ട്
ത്്ാനനമ്ക്്ാവ്നമാ?എങ്്ില്്അന്ഭവംഅ
ഭയ്സിപ്്ിക്്്ന്്ഗ്ണപാഠമാവ്മത.്

എന്്ായാലം് കോവിഡിക്്് പീഡാന്ഭവ
ൊലംെഴിയം്.അതിജീവനത്്ിക്്്,ഉയിര്്പ്്ി
ക്്്സ്തപ്ഭാതംവിരിയം്.അതിന്അധിെനാ
ള്്നവണ്്ിവരില്്.മ്ന്്ാംനാൊണ്ഉയിര്്പ്്്.അ
ത്വകര സഹനത്്ിക്്്, സവ്യം നിയതന്്്ണ
ത്്ിക്്്ൊലം.ആഅലപൊലംക്രിനമ്ക്്്
അെലംപാലിക്്ാം.സവ്യരക്്യക്്്്നവണ്്ി,ഉ
യിര്്പ്്ിന്ള്്ൊത്്ിര്പ്്്.

വാൽ്്ക്്ഷണം:
െക്്കയതലയിനലറ്്ാം.ച്െയം്ക്ര്വ്കമാ

കക്്ആനവാെംന്െരാം."െക്്വിശപ്്ിന്ള്്
വിഭവം മാതത്മല്്; മര്ന്്് ക്രിയാണ.് അത്
കൊണ്്്അെലംെക്്നയാട്നവണ്്'എന്്്പ
തത്വാര്്ത്്.
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ഫിഷ ്ഐ
ഇ.ആർ.വാരിയർ

വീണ്്്വിചാരം
ലോസഫ്എം.പ്ത്ലേരി

"ലോകാലോഗയ്'വം്ഇന്്്യയം്

മെമര്ൊസയൻസ്
വാെകയക്്്്ലഭിക്്്ം
മലയാളിചോബട്്്കള്്

കൊട്പ്ഴസവ്നേശിേിലീപ്നോര്്ജിക്്്വവനക്്
രിയസ്ആര്്ട്്ിഫിഷയ്ല്്ഇനറ്ലിജന്്സ്െമ്്

നിയ്എസില്്വയ്ാവസായിെആവശയ്ങ്്ള്്ക്്ായിമന്ഷയ്
ര്്ക്്്പെരമായി'ബ്ദ്്ിമാന്്ാരായ'നോബട്്്െകെവാരെ
യക്്്്നല്്െിത്്്രങ്്ി.സാന്്തഫ്ാന്്സിസ്നോനബഏരി
യയില്്തപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്വവനക്്രിയസിക്്്നോബട്്്െ
കെനിലവില്്വാരയ്കക്്ട്ത്്ിരിക്്്ന്്ത്തപ്മ്ഖഇ-കോ
നമഴ്സ്െമ്്നിയായപിറ്്്നിബൗസം്,സൗദ്്രയ്വര്്ധെെ
മ്്നിയായകസനോറയ്മാണ.്മണിക്്്ര്്െണക്്ിനോ
നോലിയ്കരഅെവന്സരിനച്്ആണ്വാരെ.പ്ര്്ണമാ
യം്മന്ഷയ്കനനോകലതപ്വര്്ത്്ിക്്്െയം്െിന്്ിക്്്െ
യം്കെയ്്്ന്്നോബട്്്െകെവിെസിപ്്ിക്്്െഎന്്വവ
നക്്രിയസിക്്്േീര്്ഘൊലലക്്്യത്്ിനലക്്്ള്്ആേയ്ച്
വട്വയപ്്്ാണിത.്

വവനക്്രിയസ്നോബട്്്െള്്ക്്്ഏത്സാഹെരയ്ത്്ി
ലം്സവ്ന്്മായപ്്ാനിനങ്്കരനോലികെയ്്ാനാകം്.

കഫയ്സബ്്ക്സ്്ാപെന്്മാര്്ക്സക്്ര്്ബര്്ഗ,്കരസ്ല
സ്്ാപെന്്ഇനോണ്്മസ്ക,്ആമനോണ്്സിഇഒകജഫ്
കബനോസ്ഉള്്പ്്കരഇര്പതിലധിെംവമ്്ന്്മാര്്ഈെ
മ്്നിയില്്നിനക്്പംനരത്്ിയിട്്്ണ്്്.

വിമാനക്്മ്്നികള്ടെനഷ്്ം
യാതര്ക്്ാരില്്അെിചച്്ലപ്ിക്്ര്ത്

കൊവിഡ്ദ്രിതൊലത്്്ഏറ്്വം്വലിയന
ഷ്്ംനനരിട്ന്്വരാണ്നലാെക്ത്മ്്ാ

ട്മ്ള്്വിമാനക്്മ്്നിെളം്അതികലയാതത്ക്്ാരം്.
ഇന്്്യയില്്െഴിഞ്്മാസം25മ്തല്്ആഭയ്ന്്ര,അ
ന്്ാരാഷ്തര്വിമാനസര്്വീസ്െകൊന്്്ംനരക്്്ന്്ില്്.
ലക്്ക്്ണക്്ിന്യാതത്ക്്ാരാണ്മ്ന്്ക്ട്്ിബ്ക്്്
കെയത്്രിക്്റ്്്െള്്തരകപ്്ട്ത്്ിയത.്ഇവരില്്ബ
ഹ്ഭ്രിഭാഗത്്ിനം്യാതത്മ്രനക്്ണ്്ിവന്്്.െിലര്്
ഭാഗിെമായിയാതത്പ്ര്്ത്്ിയാക്്ി,വിവിധസ്്ലങ്്
െില്്ക്ട്ങ്്ിക്്ിരപ്്്ണ്്്.രാജയ്ാന്്രവിമാനസര്്വീ
സ്െള്്ത്രങ്്്ന്്തം്നനാക്്ിലക്്ക്്ണക്്ിന്യാ
തത്ക്്ാരാണ്വിനേശങ്്െില്ള്്ത.്അവര്കരെഷ്്ന
ഷ്്ങ്്ള്്എള്പ്്ത്്ില്്വിവരിക്്ാനാവില്്.അവര്്നന
രിട്ന്്സാമ്്ത്്ിെനഷ്്വം്മാനസിെപിരിമ്റ്ക്്
വം്മറ്്്നല്്ശങ്്ളം്വിമാനക്്മ്്നിെള്്പരിഗണി
ക്്്ന്്ത്മില്്.

മ്ന്്ക്ട്്ിരിക്്റ്്്ബ്ക്്്കെയ്്്െയം്എന്്ാല്്നൊ
വിഡ്നലാക്്്ഡൗണ്്മ്ലംയാതത്മ്രങ്്്െയം്കെ
യത്വര്്ക്്്യാതത്ക്്്ലിമരക്്ിക്്ിട്്്ന്്ില്്എന്്പരാ
തിവെകരവയ്ാപെമാണ.്അന്്ാരാഷ്തര്വിമാനക്്മ്്
നിെൊണ്ഒരിെവം്അന്വേിക്്ാത്്ത.്െിലെമ്്നി
െൊെകട്്ഭാഗിെമായിബ്ക്്ിങ്ൊര്്ജ്മരക്്ിനല്്ക്
ന്്്ണ്്്.സാധാരണക്്ാരം്ഇരത്്രക്്ാര്മായയാതത്
ക്്ാര്്നനരിട്ന്്തപ്തിസന്്ിെണക്്ികലട്ത്്്നലാ
ക്്്ഡൗണ്്ൊലന്ത്ക്്്െിലമാര്്ഗനിര്്നേശങ്്ള്്
പ്റകപ്്ട്വിക്്ാന്ള്്ഒര്ക്്ത്്ിലാണ്നെതദ്്്നവ്യാ
മയാനമതന്്്ാലയം.ഇതിന്മ്നന്ാ്രിയായിനിനരാധി
തൊലത്്്യാതത്മ്രങ്്ിനപ്ാ്യവര്്ക്്്സര്്വീസ്ൊ
ര്്ജ്ഈരാക്്ാകതമ്ഴ്വന്്ത്െയം്മരക്്ിനല്്െണ
കമന്്്ഇന്്കലസിവില്്ഏവിനയഷന്്ഡയറകറ്്്ര്്ജന
റലിക്്്നിര്്നേശംവന്്ിട്്്ണ്്്.ആഭയ്ന്്രസര്്വീസ്െ
ള്്നരത്്്ന്്വിമാനക്്മ്്നിെള്കരതലവന്്ാര്മായി
നരത്്ിയവിഡിനയാനൊണ്്ഫറന്്സിലാണ്ഈനി
ര്്നേശംമ്നന്ാ്ട്്്വച്്ിരിക്്്ന്്ത.്ഇതിന്മാര്്ച്്്25മ്
തല്്മ്ന്്ൊല തപ്ാബലയ്വം്ആവശയ്കപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്.എ
ന്്ാല്്വിമാനക്്മ്്നിെള്കരതപ്തിെരണംവരാനിരി
ക്്്ന്്നതയ്ള്്്.

നലാക്്്ഡൗണ്്ത്രങ്്ിയമാര്്ച്്്25മ്തല്ള്്എല്്ാ
യാതത്െളം്മ്രങ്്ിയസാഹെരയ്ത്്ില്്വിനേശങ്്െി
ല്് നിന്്് ഇവിനരക്്്ം തിരിച്്്ം ആയിരക്്ണക്്ിന്
യാതത്ക്്ാരാണ്തിരക്്്ക്ട്്്ന്്ത.്അവസരംമ്തലാ
ക്്ി, മ്ന്്കപാരിക്്ല്മില്്ാത്്തത് വലിയ നിരക്്് ത
കന്്വിമാനക്്മ്്നിെള്്ഈരാക്്്െയം്കെയ്്്ന്്്.
ദ്ബായ്വിമാനത്്ാവെത്്ില്്നിന്്്കനട്മ്്ാനശരി
യിനലക്്് ഏതപ്ില്് പതിനഞ്്ിന് നശഷമ്ള്് യാതത്
യക്്്്എക്്നണാമിക്ല്്ാസിനലക്്്നപാലം്37,000ര്
പഈരാക്്ിയെമ്്നിെള്ണ്്്.എന്്ാല്്,ഏതപ്ില്്പ
തിനഞ്്ിന് പ്നരാരംഭിക്്്കമന്്് പറഞ്് വിമാന
സര്്വീസ്െള്്ഇനിഎന്്്ത്രങ്്്കമന്്്ഒര്റപ്്്മില്്.
അത്്രകമാര്ഉറപ്്്നെതദ്്്നവ്യാമയാനമതന്്്ാലയത്്ി
ല്്നിന്്്െിട്്്ന്്തിന്മ്ന്്പ്തകന്്വിമാനക്്മ്്നി
െള്്വിഷ്വിന്നശഷമ്ള്്യാതത്യക്്്്രിക്്റ്്്ബ്ക്്ി
ങ്ത്രങ്്ിയിര്ന്്്.നലാകഡ്ൗണ്്നമയ്മ്ന്്്വകര
നീട്്ിയസാഹെരയ്ത്്ില്്യാതത്ഇനിയം്നീളം്.ഈ
സാഹെരയ്ത്്ില്്രിക്്റ്്്െയ്ാന്്സല്്കെയത്്ത്െമര
ക്്ിനച്ാ്േിച്്വനരാട്പലഉപാധിെൊണ്െമ്്നിെള്്
മ്നന്ാ്ട്്്വയ്ക്്്ന്്ത.് ഏത് സാഹെരയ്ത്്ിലം് പ
ണം മരക്്ിനല്്നെണ്്തികല്്ന്്്ം അവര്് വിശേീെരി
ച്്്.

രാജയ്ത്്്ഏറ്്വം്ക്ട്തല്്ആഭയ്ന്്രസര്്വീസ്െ
ള്്നരത്്്ന്്ഇന്്ഡിനഗാവിമാനങ്്െില്്ഈമാസം
30വകരരിക്്റ്്്ബ്ക്്്കെയത്ിര്ന്്വര്്ക്്്കസപറ്്്ം
ബര്്30വകരഏത്േിവസംനവണകമങ്്ിലം്പെരംയാ
തത്തരകപ്്ട്ത്്ിയാണ്തപ്ശന്ംപരിഹരിച്്ത.്നമയ്31
വകര ബ്ക്്് കെയത്ിരിക്്്ന്് മ്ഴ്വന്് രിക്്റ്്്െ
ള്്ക്്്ംസമയപരിധിയില്്ാകതമനറ്്കതങ്്ിലം്േിവസ
നത്്ക്്്യാതത്മാറ്്ാകമന്്്കെലവ്ക്റഞ്്വിമാന
ക്്മ്്നിയായഎയര്്ഏഷയ്ഉറപ്്്പറയ്ന്്്.യ്എഇ
നേശീയവിമാനക്്മ്്നിയായഎമിനററ്്്സ്ബ്ക്്ിങ്തീ
യതിമ്തല്്24മാസംവകരപെരംയാതത്ഓഫര്്കെ
യ്്്ന്്്.പനക്,്അവരം്ബ്ക്്്കെയത്പണംതിരി
കെനല്്ക്ന്്ില്്.നിനരാധിതൊലനത്്ക്്്എയര്്ഇ
ന്്്യരിക്്റ്്്െള്്ബ്ക്്്കെയ്്ാതിര്ന്്തിനാല്്അവ
ര്്ക്്്ഈബാധയ്തെകൊന്്്മില്്.മറ്്്അന്്ാരാഷ്തര്െ
മ്്നിെകൊന്്്ംബേല്്മാര്്ഗംപറയാകതബ്ക്്ിങ്
ൊര്്ജ്പിരിച്്്വയക്്്്െയാണ.്

അതയ്ാവശയ്ങ്്ള്്ക്്് നവണ്്ിയാണ് ആഭയ്ന്്ര സ
ര്്വീസ്െെിലം്വിനേശയാതത്െള്്ക്്്ംമിക്്വരം്വി
മാനയാതത്യക്്്്തയാറാക്ന്്ത.്സാധാരണനിരക്്്
െകെക്്ാള്്പതിന്്രങ്്്യാതത്ക്്്ലിമ്ന്്ക്ര്്വാങ്്ി
യനശഷം,നെതദ്്്സര്്ക്്ാര്്നിര്്നേശതപ്ൊരംയാതത്
െയ്ാന്്സല്്കെയ്്്െയാണ്ണ്്ായത.്അതില്്നിന്്്വ
ലികയാര്ത്െവിമാനക്്മ്്നിെള്്സര്്വീസ്ൊര്്ജ്
ഈരാക്്്ന്്തം്ബ്ക്്ിങ്ത്െപ്ര്്ണമായിനഷ്്കപ്്
ട്ന്്തം്മഹാഭ്രിഭാഗംവര്ന്്സാധാരണയാതത്ക്്ാ
ര്്ക്്്താങ്്ാനാവില്്.നഷ്്ത്്ിക്്്ഭാരംഇത്്രക്്ാ
രില്്അരിനച്്ലപ്ിക്്ാകത,മറ്്്മാര്്ഗങ്്െില്കരകെല
വ്ക്റച്്്വിമാനക്്മ്്നിെള്്നഷ്്ംനിെത്്ണം.ഏ
ത്തരത്്ിലായാലം്യാതത്ക്്ാകരകൊള്്യരിക്്ാന്്
െമ്്നിെകെെയറ്രിവിരികല്്ന്്്ഉറപ്്്വര്ത്്കട്,്
നെതദ്്്സര്്ക്്ാര്്.
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സാെസ്യതാെിഷ്്ം
സാരസയുതാമതുരസായനം

ഓർമുുശകുുിവർദുുിപുുികുുുനുുു
കടുുുിേളിരേപഠനകവേലുുുയ
ങുുൾമാറനുുുു.

ശപുായതുുിനു അനസുരിചുു്
തടിയിലംു തകുുുതുുിലംു
വയുതയുാസം വരതുുുി ശരീരം
അഴകളുുുതാകുുിമാറുുുനുുു.
എസ.്എൻആയർ്വവദ
ഔഷധശാെഉലപ്ന്്ം
Ph-6282228687

CLASSIFIEDS
FORSALE

ഗര്ാനൈറ്്് സ്്ാബക്ൾ
Sqft 65 രപ്യക്്്്

കകരളത്്ിൽ
എവിടെയം് എത്്ിച്്്

ടൊടക്്്്ന്്്.
9562355991,
8553187507

ബിൽഡിങ്
ലമറ്്ീരിയൽസ്

ഈപപജിൽ
പെസ്യം
ലചയ്്ാന

ബന്്ല്പ്ട്ക.
9387590005
8589003187
9020531400
9048854547

<അശവുതി: പുണയുശപുവർുുതുുിേ
ൾുുകുുുസാമുുതുുിേസഹായംരചയുുും.
ആധയുാതുുിേആതുുീയചിനുുേളാൽുുമ
നസമാധാനമുണുുാകംു.തീരുമാനങുുളി
ൽുുഔചിതയുമുണുുാകംു.

<ഭരണി: അതയുാവശയുതുുിനു േടം
വാങുുും.അസുഖങുുൾുുവർധികുുും.അവധിേഭിയകുുുാതുുതി
നാൽുുമകനാവിഷമംകതാനുുും.പേർുുചുുവയുാധിപിടിരപടംു.

<ോർുുതുുിേ:േീർുുഘോോവധിേഭികുുാതുുതിനാൽുുവിഷമം
കതാനുുും.ശപുായാധിേയുമുളുുവരുരടവാകുുുേൾുുഅനുസരികുുും.
സവുതു്ുതർുുകുുംപരിഹരികുുും.

<കരാഹിണി:ജീവിതപങുുാളിയുരടആശഗുഹംസാധിപുുികുുും.
വസശ്തുാഭരണങുുൾുുവാങുുും.കേവാേയേർുുശനംനടതുുും.വി
ജുുാനങുുൾുുകേമാറംു..

<മേയിരം:കമേധിോരിയുരടസവുോരയുആവശയുങുുൾുുകു്ുയാ
ശതുകവണുുിവരംു.അധിേസംസാരംഉകപകുുികുുണം.അധികകുു
പങുുൾുുകുുുവികധയനാകംു.

<തിരുവാതിര:സുരകുുിതമായകമഖേയിൽുുപണംമുടകുുും.വ
സശ്തുാഭരണങുുൾുുവാങുുാൻശപുതീകുുിചുുതിലുപരിപണരചുുേവുഅ
നുഭവരപുുടംു.മനസുുകനുാുഷവംുആതുുസംതുപതുിയംുഉണുുാകംു.

<പുണർുുതം:ഉകേുയാഗമുകപകുുിചു്ുജനുുനാടുുികേകുുുയാശതുപുറ
രപുുടംു.ശപുതിസനുുിേളിൽുുതളരാരതശപുവർുുതുുികുുാൻുുമനസാ
നുുിധയുമുണുുാകംു.ആതുുവിശവുാസംവർധികുുും.

<പുയുും:പദുുതിേൾുുകു്ുപുർണരുപമുണുുാകംു.മനസമാധാ
നമുണുുാകംു.വാഹനഉപകയാഗംസുകുുികുുണം.സവുനുുംശശുദുു
കുുുറവുഅനയുരരപഴികുുുവാൻുുഉപകയാഗികുുരുത.ു

<ആയിേയും:അതിഥിസൽുുകുുാരംകവണുുിവരംു.േടംരോടു
തുുസംഖയുതിരിചുുുേഭികുുും.സത്ുതയുർുുഹമായകസവനംോഴചു

വയകുുുാൻുുസാധികുുും.
<മേം:മംഗളേർമങുുളിൽുുപരങുുടുകുുും.

പാരമുുരയുശപുവർുുതുുിേളിൽുുവയുാപുതനാകംു.
ആകരാഗയുസംരകുുണതുുിരനുുുഭാഗമായിദഃു
ശുുീേങുുൾുുഒഴിവാകുുും.

<പുരം:വീഴചുേളുണുുാവാരതസുകുുികുു
ണം.പരസപ്രവിശവുാസംനഷുുരപുുടുുതിനാൽുു

സംയുകുുസംരംഭതുുിൽുുനിനുുുംപിനുുാറംു.പുണയുതീർുുതുുയാ
ശതുപുറരപുുടംു.

<ഉശതും:ശപുവർുുതുുനകുുമതവർധികുുും.നിർുുധനർുുകു്ുസാമുു
തുുിേസഹായംരചയുുും.സുരകുുിതപദുുതിേൾുുകുുുപണംമുട
കുുും.മംഗളേർമങുുളിൽുുപരങുുടുകുുും.

<അതുും:അവസകരാചിതമായി ശപുവർുുതുുികുുാൻയുകുുി
കതാനുുും.കുടംുബതുുിൽുുആഹുുാേഅനുുരീകുുമുണുുാകംു.സ
ൽുുേർുുമുുങുുൾുുകു്ുപണംരചേവാകുുും.

<ചിശതു:അപുർണമായവാകുുുേൾുുദുഷേ്ീർുുതുുികുുുവഴി
രയാരുകുുും.അസുഖങുുൾുുവർധികുുും.അപരയുാപതുതേൾുുഉ
ൾുുരകുാുളുുാൻുുനിർബനുുിതനാകംു.

<കചാതി:ഗുകഹാപേരണങുുൾുുമാറുുിവാങുുും.ആശഗുഹങുുൾുു
സഫേമാകംു.സുവയുകുുമായേർമപദുുതികുുുരുപേൽപുുനത
യുുാറാകംു.

<വിശാഖം:േമുുതിേളുരടആശയങുുൾുുസഫേമാകംു.ശേുയവി
ശേുയങുുളിൽുുകുടുതൽുുശശുദുുയംുസുകു്ുമതയംുകവണം.ഉഷണ്കരാ
ഗംവർധികുുും.

<അനിഴം:ശപുവർുുതുുനങുുളിൽുുഅബദുുംവനുുുകചരംു.വയുവ
സുുേൾുുപാേികുുുവാൻുുസാധികുുിലുു. ഉകദുുശികുുുനുുോരയുങുു
ൾുുകു്ുഅോരണതടസങുുൾുുഉണുുാകംു.

<തുകകുുടുു:പുതിയആശയങുുൾുുശപുാബേയുതുുിൽുുവരുതുുും.
ശപുയതനുങുുൾുുകു്ുപുർണഫേമുണുുാകംു.മാതാപിതാകുുൾുുകു്ുഇ

ഷുുമിലുുാതുുശപുവർുുതുുനങുുളിൽുുനിനുുുംപിനുുാറംു.
<മുേം:സങുുീർണമായശപുശനുങുുൾുുകുുുശാശവുതപരിഹാരംേ

രണുുതുുും.വയുവസുുേൾുുകുുതീതമായി ശപുവർുുതുുികുുാൻുുസാധി
കുുും.കുടംുബതുുിൽുുസവുസുുതയംുസമാധാനവംുഉണുുാകംു.

<പുരാടം:മംഗളകവളേളിൽുുപരങുുടുകുുും.ആതുുവിശവുാസം
വർധികുുും.ഭകുുുയവിഷബാധകയൽുുകുുാരതസുകുുികുുണം.ആ
ർുുഭാടങുുൾുുകുുുനിയശനുുുണംഏർുുരപുുടുതുുും.

<ഉശതുാടം:നയതശനുുുങുുൾുുആവിഷേ്രികുുുനുുതിൽുുേകുുുയശപുാ
പതുികനടംു.കുടംുബതുുിൽുുസമാധാനമുണുുാകംു.വാകുുുേളംു
ശപുവുതുുിേളംുഫേശപുേമാകംു.

<തിരുകവാണം:അസുഖങുുൾുുകു്ുവിേഗധുപരികശാധനകവ
ണുുിവരംു.പണമിടപാടുേളിൽുുസുകുുികുുണം.വാഹനഉപകയാ
ഗംഉകപകുുികുുണം.

<അവിടുും:ആകരാഗയുസംരകുുണതുുിൽുുശശുദുുകേശദുുുീേരികുുും.
ചർുുചുുേളിൽുുവിജയികുുും.പദുുതിആസുശതുണങുുളിൽുുേകുുുയശപുാ
പതുികനടംു.

<ചതയം: മനസമാധാനമുണുുാകംു. കുടംുബബനുുതുുിനു
ശപുാധാനയുംനൽുുകുനുുപുശതുരനുുുസമീപനതുുിൽുുആശവുാസവംു
ആതുുസാകുുാൽുുകുുാരവംുകതാനുുും.

<പുകരാരുടുുാതി: ശപുതികുേ സാഹചരയുങുുരള അതിജീവി
കുുും.ചുരുങുുിയസമയതുുിനുളുുിൽുുകുടുതൽുുശപുവർുുതുുനങുു
ൾുുരചയതുുതീർുുകുുും.മംഗളേർമങുുളിൽുുപരങുുടുകുുും.

<ഉശതുടുുാതി:ആശഗുഹസാഫേയുവംുസവുസുുതയംുസമാധാന
വംുബനുുുഗുണവംുശപുതാപവംുഐശവുരയുവംുോമുുതയുഐേയു
തയംുഉണുുാകംു.േീഴജുീവനകുുാരുരടഅനാസുുപണനഷുുതുുി
നുവഴിരയാരുകുുും.

<കരവതി:വയുവസുുേൾുുപാേികുുും.മംഗളേർമങുുളിലംുപു
ണയുശപുവുതുുിേളിലംുപരങുുടുകുുും.അവസകരാചിതമായിശപുവ
ർുുതുുികുുുനുുപുശതുരനുുുസമീപനതുുിൽുുആശവുാസംകതാനുുും.

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
ത്ബഹ്്ത്ശീ കാണിപ്്യ്്്ര
നാൊയണനനമ്്്തിെിപ്്ാട്

ഞായറാഴ്ചവലെമഴയ്ക്്്ം
ഇടിമിന്്െിന്ംസാധ്യത
തിരുവനനുുപുരം:ഞായറാഴചുവരര
കേരളതുുിൽ ചിേയിടങുുളിൽ ഇടി
കോടുകുടിയമഴയകുുുുംമിനുുേിനംു
സാധയുതയുരണുുനുു് കേശദുുു ോോവ
സുുാവകുപുു്.കേരളതുുിൽഇകപുുൾ
േഭികുുുനുുമഴകോടനുബനുുിചുു്ഉചുു
യകുു്ുരണുുുമണിരാശതുി10മണിവരരയുളുുസമയതു്ുഇടിമിനുു
േിനുളുുസാധയുതയുണു്ു.ചിേസമയങുുളിൽരാശതുികവേിയംുഇ
തുതുടർകനുുകുുാം.ഇതുുരംഇടിമിനുുൽഅപേടോരിേൾആണ.ു
അവമനുഷയുജീവനംുകവേയുുതചാേേങുുളുമായിബനുുിപുുിചുുി
ടുുുളുുവീടുുുപേരണങുുൾകുുുംവേിയനാശനഷുുംസുഷുുികുുുനുുുണു്ു.
സംസുുാനദുരനുുനിവാരണഅകോറിറുുിഇടിമിനുുേിരനഒരുസം
സുുാനസവികശഷദുരനുുമായിശപുഖയുാപിചുുിടുുുണു്ു.

പച്്ക്്റിക്ഷി
ക്യാംലപയ്ന്മായിസിപിഎം
തിരുവനനുുപുരം:കോേഭൗമ
േിനമായ22നുപചുുകുുറികുഷി
യുരടേയുാംരപയൻുസംഘടിപുുി
കുുാൻുു സിപിഎം തീരുമാനം.
എലുുാ പാർടുുി അംഗങുുളുകട
യംുഅനുഭാവിേളുകടയംുവീ
ടുേളിൽുു അകനുുേിവസം പചുു
കുുറി നടണരമനുുാണു സം
സുുാനരസശേുകടുുറിയറു്ുഅഭയുർ
ഥന.

ഭുമിരകുാുരു േിവസംഎനുു
നിേയിൽുുസാർുുവകേശീയമായി
ഏശപുിൽുു22ആചരികുുാൻുുതുട
ങുുിയിടുു് 50വർുുഷംതിേയുേ
യാണ.ുരോവിഡിരനുുുസദുുർുുഭ
തുുിൽുുഭുമിയുരടനിേനിൽുുപുുി
നംുജീവജാേങുുളുരടസംരകുു
ണതുുിനംുസവികശഷ ശപുധാ
നയുമുണുു്. കോകു ഡൗണിരനുുു
സമയതുു്അവരവരുരടവീടു
േളിൽുുപചുുകുുറികുഷിനടതുു
ണരമനുുുമുഖയുമശനുുുിഅഭയുർുുഥി
ചുുിടുുുണു്ു.അതിനുആവശയുമായ
വിതുുുേൾുുസർുുകുുാറിരനുുുവി

വിധഏജൻുുസിേൾുനൽുുകുേ
യംുരചയുുുനുുുണു്ു.ഈആഹവുാ
നതുുികനാടുഐേയുരപുുടുുുരോ
ണുുാണു പാർടുുി േയുാംരപയൻു
സംഘടിപുുികുുുനുുത.ു

േടുതുു കവനേിൽുു രവളുു
തുുിനുകുുാമം കനരിടുനുുുണുു്.
അതുകുടിേണുു്അടുകുുളയി
രേ ഉപകയാഗതുുിനു കശഷമു
ളുുരവളുുംപചുുകുുറികുഷികു്ു
ഉപകയാഗികുുാനംു അടുകുുള
കതുാുടുുമാകുുിമാറുുാനംുേഴിയ
ണം. പാർടുുി മുൻുുകേകോരട
രുപീേരിചുുിടുുുളുുസംകയാജിത
കുഷിയുരടജിലുുതേഏകോപ
ന സമിതിേൾുു ആവശയുമായ
സാകങുുതിേസഹായങുുൾുു ന
ൽുുകംു.

കോകു ഡൗണിനു കശഷമു
ണുുാോനിടയുളുുസാഹാചരയും
മുൻുുകുടുുിേണു്ുആവശയുമായപ
ചുുകുുറിഇവിരടതുുരനുുഉതപുാ
േിപുുികുുാൻുു േഴിയണരമനുുും
രസശേുകടുുറിയറു്ു.

ല്തടയ്നിൽതമിഴ്നാട്്ിൽനിന്്്ഒളില്ച്ത്്ിയ
നാല്ലറയ്ൽപവഉപ്ദോഗസ്്രപിടിയിൽ
തിരുവനനുുപുരം: ശടുാകുു്പ
രികോധനയകുുു് ഉപകോഗി
കുുുനുുതീവണുുിയിൽുു(ശടുാകുു്
രറകുകുഡിങു ോർുു) തമി
ഴനുാടുുിൽുുനിനുു് കേരളതുുി
കേകുു്ഒളിചുുുേടനുുയുവരറ
യൽുകവ എൻുുജിനിയർുുമാർുു
പിടിയിോയി.തിരുരനൽുുകവ
േിയിൽുു നിരനുുതുുിയ പടുും
സവുകേശിനി ആരയു ോസൻുു
(25),കുളതുുുർുുസവുകേശിനി
അഞജുന(26),അയിരുപുുാ
റ സവുകേശി ബീഗം സൽുുമ
(27), രോലുും കേരളപുരം
സവുകേശി കശുപംജി ോസ് എ
നുുിവർുുരകുുതികരയാണു രറ
യൽുകവ രൊേീസ് പേർുുചുു
വയുാധിഓർുുഡിനൻുുസ്നിയ
മശപുോരംകേരസടുതുുത.ു

തിരുവനനുുപുരം കസുുുുഷ
നിേിറങുുി പുറകുതുകുുു
കൊോൻുു ശശുമിചുുകപുുഴാണു
മുനുുുയുവതിേളംു രൊേീ
സിരനുുുശശുദുുയിൽുുരപുുടുുത.ുഇ
വരരസഹായിചുു ശടുാകുു് രറ
കുകുഡിങുോറിരനുുുചുമത
േയുണുുായിരുനുു സീനിയർുു
രസകുഷൻുു എൻുുജിനിയർുു,
ഗാർുുഡ,ു കോകുകുകപേറുു്
എനുുിവർുുരകുുതികരയംുകേ

രസടുതുുു.
പാളതുുിൽുു പരികോധന

നടതുുുനുുതിനുനിശുുിതേി
വസങുുളിൽുുശടുാകുു്രറകുകു
ഡിങുോർുുഎതുുാറുണുു്.ഇ
തിരനുുുമറവിോണുഉകേുയാഗ
സുുർുു നാടുുികേകുു് േടനുുത.ു
എൻുുജിൻുു, ഉപേരണങുുൾുു
ഘടിപുുിചുുകോചുു്,ഗാർുുഡുവാ
ൻുുഎനുുിവ ഉൾുുരപുുടുുതാണു
ശടുാകുു്രറകുകുഡിങുോർുു.മ
ധുരയിൽുുകുടുങുുിയഇവർുു
പരികോധനയകുുു് ഉപകോ
ഗികുുുനുു തീവണുുിയിൽുു രറ
യൽുകവ ഉകേുയാഗസുുരുരട
അനുമതികോരട േയറുേ

യായിരുനുുു.
മുനുുുകപരരതിരുവനനുു

പുരംകസുുുുഷനിൽുുഇറകുുിയ
തിനുകശഷംശടുാകുു്രറകുകു
ഡിങു ോർുു രോലുുകുതുകുു്
തിരിചുുിരുനുുു. കസുുുുഷനിൽുു
നിനുുും യുവതിേൾുു പുറ
കുതുകുു് വരുനുുതു ശശുദുുയി
ൽുുരപുുടുുകോരടരൊേീസ്ഇ
വരരതടഞുു്കോേയുംരചയുുു
േയായിരുനുുു.തുടനുു്തിരു
വനനുുപുരതുുു നിനുു് സ
കദുുശം േിടുുിയതിരനതുുുട
ർുുനുു് രോലുും രറയൽുകവ
രൊേീസ് നടതുുിയ പരി
കോധനയിോണു കേരളപു

രം സവുകേശി കശുപംജി ോസി
രനേരണുുതുുിയത.ു

രോകോണവയുാപനതുുി
രനുുു കോടുു്സക്ൊടുുുേളിൽുു
ഒനുുായതിരുരനൽുുകവേിയി
ോണുഇവർുുതാമസിചുുിരുനുു
ത.ു ഇതുുരരൊരു ശപുകേശ
തുുുനിനുു് യാശതു അനുവേ
നീയമലുു. ഭകുുണം കൊശമാ
യതുരോണുുാണു നാടുുികേ
കുുുതിരിചുുരതനുു്പിടിയിോ
യഉകേുയാഗസുുർുു രൊേീസി
കോടുപറഞുുു.സംഭവരുതു
കുുുറിചുു് രറയൽുകവയംു അ
കനുവഷണംതുടങുുി.

കോകഡുൗണുു നിയമങുു
ൾുു േംഘിചുു ഉകേുയാഗസുു
ർുുരകുുതികരവകുപുുുതേഅ
ചുുടകുുനടപടിഉണുുാകംു.തേ
സുുാനതുു് പിടിയിോയ മു
നുുുകപരരയംു മാർുുഇവാനി
കോസ് കോരളജിരേ നിരീ
കുുണ കേശദുുുതുുികേകുു് മാ
റുുി.രറയൽുകവരൊേീസ്സ
ർുുകുുിൾുുഇൻുുസര്പകറുുുർുുആ
സാദു അബുുുൾുുേോം, എ
സ്ഐശരതകുുമാർുുഎനുുി
വരുരട കനതുതവുതുുിോണു
പരികോധനനടനുുത.ു

ആപോഗ്യ,വാഹനഇന്്ഷ്റന്്സ്
പോളിസികള്്പ്ത്പ്ക്ണ്്
തീയതിനീട്്ി
രോചുുി:രോവിഡു19നുമായി
ബനുുരപുുടുുകോകുഡൗണുുനീ
ടുുിയസാഹചരയുതുുിൽുുവാഹന,
ആകോഗയുഇൻുുഷുറൻുുസ്കൊ
ളിസിേൾുുപുതുകുുാനുളുുതീ
യതികമയു15വരരനീടുുി.കോ
കുു്ഡൗണുുോേയളവിൽുുശപുീ
മിയം അടകുുാൻുു കനരിടുനുു
ബുദുുിമുടുുുേൾുു കുറകുുാൻുു േ
കുുുയമിടുുാണു തീരുമാനം. ഇതു
സംബനുുിചുു്കേശദുുുംവിജുുാ
പനംപുറരപുുടുവിചുുു.

കതഡുപാർുുടുുികൊകടുുർുുവാഹ
നഇൻുുഷുറൻുുസിനംുആകോ
ഗയുഇൻുുഷുറൻുുസ്കൊളിസിേ
ൾുുകുുുമാണുഇതുബാധേം.മാ
ർുുചു്ു25നംുകമയുമുനുുിനുമിടയി
ൽുുോോവധിതീരുനുുആകോ
ഗയു,കൊകടുുർുുവാഹനകതർുുഡു
പാർുുടുുി കൊളിസി ഉടമേൾുുകുു്
രോവിഡു മുേമുളുു ശപുതിസ
നുുിോരണംശപുീമിയംസമയ
തുുിനുപുതുകുുാൻുുസാധികുുു

നുുിരലുുങുുിൽുുകമയു15നുളുുിൽുു
ശപുീമിയംഅടചുുാൽുു മതി.ഈ 
ോേയളവിൽുുപുതുകകുുണുുസ
മയം േഴിഞുുാലംുപുതുകകുു
ണുുതീയതിമുതൽുു കൊളിസി
നിേനിൽുുകുുുേയംു തടസമി
ലുുാരതരകുുയിംരചയുുാനംുസാ
ധികുുും.

ഐടിപമഖെയിലെഅമ്്മാര്്ക്്്ം
ക്ട്്ികള്്ക്്്മായി"ബാെമിത്തം'
തിരുവനനുുപുരം: രോവിഡ-ു
19രനുുുപശുുാതുുേതുുിൽുുവീടുുി
േിരുനു്ുകോേിരചകയുുണുുിവരു
നുു കുടുുിേളുളുു രകുുിതാകുു
ൾുുകുുായി "ബാേമിശതും' എനുു
കപരിൽുു രടേികോണുു േൗ
ണുുസിേിങു സംവിധാനം ആ
രംഭിചുുതായി മശനുുുി രേ.രേ.
കശേജ. തിരുവനനുുപുരം
കചൽുുഡുരഡവേപുരമനു്ുുരസ
നുുുർുുകേരളസംസുുാനവനിതാ
വിേസന കോർുുപകറഷനുമാ
യികചർുുനുുാണുഇതിനുതുടകുു
മിടുുത.ു

കോകുഡൗണുുോേമായതി
നാൽുുബഹുഭുരിപകുുവംുവീടു
േളിോണുളുുത.ു ഐടി േമുു
നിേളാേരടുുവർുുകു്ുഅറു്ുകോം
അടിസുുാനമാകുുിയാണു കോ
േിരചയുുുനുുത.ുഅകതസമയം
വീടുേളിലുളുു കുടുുിേൾുു കോ
േിരചയുുാൻുുസമുുതികുുുനുുിലുു
എനുു പരാതിയംു ഉയരുനുുു
ണു്ു.ഇതുുരംജീവനകുുാരര,ശപു
കതുയേിചുു് ഐടി കമഖേയിരേ
വനിതാജീവനകുുാരര,േകുുുയ

മിടുുാണുപദുുതിആരംഭിചുുത.ു
കുടുുിേളുരടമനസിേസംഘ

ർുുഷങുുൾുുേരണുുതുുികവണുുഇ
ടരപടലുേൾുുനൽുുകുനുുകസവ
നം ആവശയുമായ ജീവനകുുാ
ർുുകു്ു8281381357എനുുനമുുറി
ൽുുവിളികുുാം.കുടുുിേളിൽുുരോ
വിഡുമായിബനുുരപുുടു്ുഅമിത
ഉതേുണഠുയുകുടുഎനുു്പരി
കോധികുുാൻ േഘുവായ രച
കു്ുേിസുുുുും(www.cdckerala.org)
ഇതിനായി വിേസിപുുിരചുുടു
തുുിടുുുണുു്.രകുുിതാകുുൾുുകുു്ഇ
തുപകോഗിചുു്കുടുുിേളുരട മാ
നസിോവസുു വിേയിരു
തുുാം.

ആവശയുമുളുുവർുുകുു് രാവി
രേ 10മുതൽുുകവകുകനുുരം
മുനുുുമണിവരരരടേികോണുു
േൗണുുസേിങു സൗേരയും ശപു
കോജനരപുുടുതുുാം. രകുുിതാ
കുുൾുുകുുായികുടുുിേരളഈശപു
കതുയേസാഹചരയുതുുിൽുുഎങുു
രനപരിപാേികുുണംഎനുുതി
നുളുുമാർുുഗനിർുുകേശങുുളംുന
ൽുുകംു.

സ്്്്ാര്്ട്്പ്്്കള്്ക്്്സിംഗിള്്
വിന്്പോപ്്ാറ്്്പോം
തിരുവനനുുപുരം: രോവിഡു
19രവലുുുവിളിയായിമാറിയസാ
ഹചരയുതുുിൽുുസുുുുാർുുടുുപുുുേൾുുകു്ു
ശപുതിസനുുിേൾുുമറിേടകുുുനുു
തിനായിആകോളഫണുുിങുപ
ദുുതിേളുൾുുരപുുരടയുളുുവിവര
ങുുൾുുേഭയുമാകുുാൻുുകേരളസുുുുാ
ർുുടുുപുമിഷൻുു(രേഎസ്യുഎം)
ഓണുുകേൻുുപുുാറു്ുകോംആരം
ഭിചുുു.പദുുതിേളുരടസമശഗുവി
വരങുുൾുുരേഎസ്യുഎംകശഖ
രിചുു് ഒറുു കപജിോകുുി രവബു
കൊർുുടുുേിൽുുകൊസു്ുുുരചയുുും.ധ
നസമാഹരണ പദുുതിേളംു
രോവിഡുമായിബനുുരപുുടുുച
േഞുുുേളംുഇതിൽുുകോർുുതുുി
ണകുുിയിടുുുണുു്.ചേഞുുുേളിൽുു
പരങുുടുകുുുനുുതിനുസുുുുാർുുടുുപുുുേ
ൾുുകു്ുഅകപകുുികുുാം.

വീടുുിേിരുനുു് കോേി രചയുുു
കപുുഴംുസുുുുാർുുടുുപുുുേരളോരയു
കുുമമായിസഹായികുുുനുുതര

തുുിൽുുഎലുുാടുളുേകളയംുഈ
കൊർുുടുുേിൽുു ഒരുമിപുുിചുുിടുുുണുു്.
ശപുമുഖ വൻുുേിട സുുാപനങുു
രളലുുാംവിഡികോകോണുുഫറ
ൻുുസിങ,ു വർുുകുു് മാരനജരുമനുു്ു
ടുൾുുസ്തുടങുുിയഓണുുകേൻുു
ടുളുേൾുുപങുുുവചുുിടുുുണു്ു.ഇവഒ
റുുരവബുകപജിൽുുേഭികുുുനുുതി
നാൽുു കുടുതൽുു സുുുുാർുുടുുപുുുേ
ൾുുകു്ുവർുുകു്ുശഫുംകോമിനുഇതു
ഉപയുകുുമാകംു. രോവിഡി
രനകുുുറിചുുുളുുസുശപുധാനപു
തിയവിവരങുുളംുഈകപജിലു
ണുു്.ഈ ശപുതിസനുുിഘടുുതുുി
രേ പരാതിേൾുു സുുുുാർുുടുുപുുുേ
ൾുുകു്ുകസുുുുറു്ുകൊർുുടുുേിലുരടസമ
ർുുപുുികുുാം.അതതുവകുപുുുേൾുു
അവപരിഹരികുുും.വിശേവിവ
രങുുൾുുകു്ു
https://singlewindow.startupmissi
on.in/എനുുരവബുകസറു്ുസദുു
ർുുശികുുണം.

അർധഅതിവേഗപാത
അഞ്്്േർ്്ഷത്്ിനകം
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
തിരുവനനുുപുരം:കേരളതുുി
രേഗതാഗതസംവിധാനതുുി
ൽുു വിപുുവേരമായ മാറുുങുുൾുു
ശപുതീകുുികുുുനുു തിരുവനനുു
പുരം- ോസർുുകോടു അർുുധ
അതികവഗരറയുൽുുപാതയുരട
(സിൽുുവർുുകേൻുു)വിശേമായ
പദുുതി റികപുുർുുടുു് (ഡിപിആ
ർുു)കേരളരറയല്ുരഡവേപരുമ
നുു്ു കോർുുപകറഷൻുു (രേ-രറ
യല്ു)കോർുുഡുകോഗംഅംഗീേ
രിചുുു.

സാധയുതാ പഠനറികപുുർുുടുുി
രേഅകേൻുുരമനുു്ുഏരറകുുു
രറ അംഗീേരിചുുുരോണുു് തി
രുവനനുുപുരംമുതൽുുതിരുർുു
വരരഇകപുുഴരതുുരറയല്ുപാത
യിൽുുനിനുു്മാറിയംുതുടർുുനുു്
ോസർുുകോടു വരര ഇകപുുഴ
രുതുപാതയകുുു്സമാനുുരവു
മായിടുുായിരികുുും സിൽുുവർുു
കേൻുുനിർുുമികുുുനുുത.ു

ഡിപിആർുു ശപുോരംപുതു
കുുിയപദുുതിരചേവു63,941
കോടിരുപയാണ.ുസാധയുതാ
പഠന റികപുുർുുടുുിലുണുുായിരു
നുുതിരനകുുാൾുു രണുുായിര
തുുികേരറകോടിരുപകുറവാ
ണിത.ുഈവർുുഷംപണിതുട
ങുുി അഞുുു വർുുഷം രോണുു്

പുർുുതുുിയാകുുാനാണുേകുുുയ
മിടുനുുത.ു ഡിപിആർുു സം
സുുാന സർുുകുുാരിനംു രറയു
ൽകവമശനുുുാേയതുുിനംുസമ
ർുുപുുികുുും.തുടർുുനുു്നീതിആ
കോഗ,ു കേശദുുു മശനുുുിസഭ എ
നുുിവയുരടഅനുമതിവാങുു
ണം.

രണുു് പുതിയ രറയുൽകവ
കേനുേൾുു കചർുുതുു്ഹരിത
ഇടനാഴിയായി നിർുുമികുുുനുു
ഈപാതയിലുരടമണികുുുറി
ൽുു200േികോമീറുുർുുകവഗതുുി
ൽുു രശുടയനുുേൾുുകുു് സഞുുരി
കുുാനാകംു.കപതുേസുുാപ
നങുുരളയംു ആരാധനാേയ
ങുുരളയംു ഒഴിവാകുുാൻുു കവ
ണുുി റികപുുർുുടുുിരേ അകേ
ൻുുരമനുുുിൽുുപരമാവധിപതുുു
മുതൽുു50മീറുുർുുവരരമാറുുംവ
രുതുുിയിടുുുണുു്.

തിരുവനനുുപുരതുുുനിനുു്
11 ജിലുുേളിലുരട 530.6 േി
കോമീറുുർുു നാലു മണികുുുർുു
രോണുു് പിനുുിടുു് ോസർകഗാ
രടതുുുനുു സിൽുുവർുു കേനി
ൽുു 11 കസുുുുഷനുേളുണുുാകംു.
സാധയുതാപഠന റികപുുർുുടുുിലു
ണുുായിരുനുു ോകുുനാടു കസുുുു
ഷനുപുറരമരോചുുിവിമാന
തുുാവളതുുിൽുുപുതിയകസുുുുഷ
നുണുുാകംു.ഏരറതിരകുുുളുു
തിരുവനനുുപുരം-എറണാകു
ളം ഭാഗതുു്യാശതുാസമയം ഒ
നുുരമണികുുുറാണ.ു

പാരീസിരേസിസശ്ടുജിസി-
യാണുരേ-രറയിേിനുകവണുുി
ഡിപിആർുു തയാറാകുുിയത.ു
എയർുുശേുാഫറുുു് ഉപകോഗിചുുു
ളുുകേഡാർുുസർുുരവ,മേിനീ
േരണതുുിരനുുു കോതു അടി
സുുാനരപുുടുതുുിയുളുു പരി

സുുിതിആഘാതപഠനം,ശാ
സശ്തുീയമായമണുുുപഠനം,രാ
ശതുിയാശതു,വികോേസഞുുാരം
തുടങുുിയവഉൾുുരപുുടുതുുിയു
ളുുഗതാഗതസർുുരവയകുുുുകശ
ഷം േഴിഞുു മാസമാണുഡി
പിആർുുതയാറാകുുിയത.ുരോ
വിഡുവയുാപനംമുേംരേ-രറ
യിൽുു കോർുുഡുകുടാൻുു േഴി
യാതിരുനുുതുരോണുു് റികപുു
ർുുടുു് പുറതുുിറകുുാൻുുകവകു
േയായിരുനുുു.

സംസുുാനതുുിരനുുുരൊതുു
തുുിലുളുുവളർുുചുുരയതവുരിത
രപുുടുതുുുനുുതരതുുിോയിരി

കുുുംപദുുതിനടപുുാകുുുനുുരത
നുു് രേ-രറയിൽുു മാകനജിങു
ഡയറകറുുുർുുവി.അജിതുകുമാ
ർുുപറഞുുു.

യാശതുാസമയം കുറയുനുു
കോരടനഗരങുുൾുുകേശദുുുീേരി
ചുുുളുു വളർുുചുു സംസുുാനമാ
രേവയുാപികുുും.ശഗുാമശപുകേശ
ങുുളിൽുുനിനുുുകൊലംുഎളുപുു
തുുിൽുു നഗരങുുളിരേതുുാൻുു
ജനങുുൾുുകുു് േഴിയുനുുതു
രോണുു്താമസം,ഭകുുണംഎ
നുുിവവഴിയുളുുജീവിതരചുുേ
വുവൻുുകോതിൽുുകുറയുരമനുു്
അകദുുഹംപറഞുുു.

പദ്്തിരേഖയക്്്്കെ-കെയൽ്അംഗീൊേം

ഡിപിആറിലെമറ്്്വിവരങ്്ള്്:
*ഒൻുുപതുോറുേൾുുവീതമുളുുഇഎംയുആണു
സിൽുുവർുുകേനിൽുുഉപകോഗികുുുനുുത.ു

*ഒരുരശുടയിനിൽുു675യാശതുകുുാർുു.
*ബിസിനസ്കുുാസിൽുുഓകോവശതുുുംരണുുുസീറുുുവീതം
*സുുുുാൻുുഡർുുഡുകുുാസിൽുുഒരുവശതു്ുമുനുുുംമറുവശതു്ു
രണുുുംസീറുുുേൾുു.

*ഇനുുനംരേഎസഇ്ബിയിൽുുനിനുുുംസൗകോർുുജ
യുണിറുുുേളിൽുുനിനുുും.

*രൊതുുംരചേവിരനുുു52ശതമാനംവായപു.
*ബാകുുിരചേവുരറയുൽകവ,കേശദുുു-സംസുുാന
സർുുകുുാരുേൾുു,ധനോരയുസുുാപനങുുൾുു.

ദ്െിതാശ്വാസനിധിയിപെക്്്
സൗദിയിൽനിന്്്
വിഷ്ക്ക്നീട്്ം
*സൗേിയിരേ േമാം നകോേയബാേകവേികുടുുിേൾുു വിഷു
കകുുനീടുുമായിേഭിചുു2,03,999രുപ.
*ശിശുകകുുമസമിതിയുരടകുടുുിേൾുുകു്ുവിഷുകകുുനീടുുമായി
േഭിചുു3001രുപ.
*സംസുുാനരതുുരൊേിസ്സഹേരണസംഘങുുൾുു2.24കോടി.
*വി.രേ.ശശുീേണഠുൻുുഎംപിയുരടശപുാകേശിേവിേസനഫണുുി
ൽുുനിനു്ുഒരുകോടിരുപ.
*നടകുുുതാഴസർുുവീസ്സഹേരണബാങു്ു52.25േകുും.
*തുശുർുുജിലുുാപഞുുായതു്ു50േകുും.
*പി.സി.താഹിർുു,തായുശരുുപു്ുകോഴികകുുടു50േകുും.
*സംസുുാനേരേൗശേവിേസനകോർുുപുുകറഷൻുു25േകുും.
*സുശപുീംകോടതിസീനിയർുുഅഭിഭാഷേൻുുജയേുീപുഗുപതു10
േകുും.
*ജസുുുുിസ്എ.േകു്ുമികുുുടുുിഒരുേകുും.
*സകുുാതുു്ോനതുുിൽുുനിനുു്കേരളരസറാമികസു്േിമിറുുഡു
(രോലുുംകുണുുറ)രചയർുുമാൻുുവാകോളിമുഹമുുദുമാസുുുുർുു,ആ
ഷിഖുകേനികുുാരതിരുർുു,ജംഷീദുപി.േിലുുിതിരുർുു,മേപുുുറം
എൻുുഎഎംരേഫൗകണുുഷൻുുരചയർുുമാൻുുഎം.മുഹമുുദകുുടുുി
എനുുിവർുുഒരുേകുുംരുപവീതം.
*ഇടുകുുിജിലുുയിരേസഹേരണബാങുു്ജീവകുുാർുു,വിവിധപ
ഞുുായതുുുേൾുു,നാടുുുോർുുഎനുുിവർുുകചർുുനു്ുസമാഹരിചുു1.06,
26,789രുപ.
*മേനാടുരൊകസറുുിയുരടഡയറകറുുുർുുഫ.കോമസ്മറുുമുണുു
യിൽുുദുരിതാശവുാസനിധിയികേകു്ു5േകുുംരുപ.
*സാഹിതയുോരൻുുഅംബിോസുതൻുുമാങുുാടുകോയൽുുറുുിഇന
തുുിൽുുേഭിചുു1േകുുംരുപ.
*കേരളകോ-ഓപുുകററുുിവുഎംകലുുയീസ്യുണിയൻുു(സിഐടി
യ)ുസംസുുാനസഹേരണസുുാപനങുുളിൽുുകോേിരചയുുുനുു
അംഗങുുളിൽുുനിനു്ു32.33കോടിരുപ
*മടികകുുസർവീസ്സഹേരണബാങു്ു20േകുും
*സാകുുരതാമിഷൻുുഡയറകറുുുർുു,ജീവനകുുാർുു,േിവസകവതന
കുുാർുു8,21,451രുപ
*യുകണറുുഡുരസഫറുുുികുടാങുു്സിഇഒയംുസഹശപുവർുുതുുേ
രംുകചർുുനു്ു10,43,121രുപ.
*പി.രേ.ശശുീമതിടീചുുർുു1,50,000രുപ.
*കേരളശഗുാമപഞുുായതുു്രടകനുികുുൽുുഅസിസുുുുനുു്ുസ്ഓർുുഗ
കനകസഷൻുു11.15േകുും.
*രേഎസആ്ർുുടിസിരപൻുുഷകനഴസു്ഓർുുഗകനകസഷൻുു10
േകുും.
*കേരളകസുുുുറു്ുമിനറൽുുരഡവേപരുമനു്ുുകോർുുപുുകറഷൻുുേിമിറുു
ഡു3േകുും.
*സംസുുാനരചറുേിടവയുവസായവിേസനകോർുുപുുകറഷൻുു
േിമിറുുഡു2േകുും.

തമിഴ്നാട്്ിൽനിന്്്
പച്്ക്്റി
വണ്്ിയിലെത്്ിയ
3പപലെപിടിക്ടി
തിരുവനനുുപുരം: തമിഴനുാടുുി
ൽനിനുുുംപചുുകുുറിവണുുിയിൽ
കേരളതുുികേകുുുേടനുുമുനുുു
കപർേസുുുുഡിയിൽ.തമിഴനുാടു
സവുകേശിേളായമുരുേൻ,ഭുത
പുുാണുുി,സഹയുനാഥൻഎനുുിവ
രാണു േസുുുുഡിയിോയത.ു മു
നുുുകപരരയംുേരമനരൊേീ
സ്കോടുുേിൽനിനുുാണുേസുുുു
ഡിയിരേടുതുുതു.

തിരുവനനുുപുരതുു് കോടുു
ൽനടതുുുനുുവരാണിവർ.കേ
രളതുുികേകുുുവരാൻവാഹനം
േഭികുുാതുുതിരന തുടർനുുാ
ണുപചുുകുുറിവണുുിരയആശശു
യിചുുത.ുരപാേീസിനുവിവരംേ
ഭിചുുതിരനതുടർനു്ുകോടുുേിൽ
പരികോധന നടതുുി ഇവരര
പിടികുടുേയായിരുനുുു.മുനുുു
കപരരയംു നിരീകുുണതുുിോ
കുുി.

കോകുഡൗണുുനിർകേശങുു
ൾേംഘിചു്ുനടതുുുനുുഅനധി
കുതയാശതുതടയാൻതിരുവന
നുുപുരം-തമിഴനുാടു അതിർ
തുുിയിലുളുു വഴിേരളലുുാം േ
ഴിഞുുേിവസംരൊേീസ്അട
ചുുിരുനുുു.കോകുഡൗണോറുുി
ൽപുുറതുുി തമിഴനുാടുുിൽ നി
നുുുംഅനധികുതമായിവാഹ
നങുുൾ വരുനുുതു ശശുദുുയിൽ
രപുുടുുതിരനതുടർനുുാണുരൊ
േീസ്നടപടി.രാശതുിോേങുുളി
ൽ രൊേീസിരന േബളിപുുിചുു്
ആരളേടതുുിയആംബുേൻ
സംുരൊേീസ്പിടികുടിയിരു
നുുു.

തമിഴനുാടുുിൽനിനുുുളുുചര
കുുുകോറിേളംു കോഗിേളുമാ
യിവാഹനങുുളംുേർശനപരി
കോധനയകുുുുകശഷമാണു ഇ
കപുുൾുുേടതുുിവിടുനുുത.ു



1.ആൻഡമാൻനിരക്്ബാർ(1):സൗത്്്ആൻഡമാൻ
2.അസം(5):രോലാഘട്്്,മരിരോൺ,നൽബാരി,രോൾപ്ര,
ധ്നബ്ി
3.ബിഹാർ(3):മം്രഗർ,നബഗ്സരായ,്ഗയ
4.ഛത്്ിസഗ്ഡ്(1):റായപ്്ർ
5.ഡൽഹി(1):വടക്്്പടിഞ്്ാറൻഡൽഹി
6.ഗ്ജറാത്്്(1):പഠാൻ
7.ഹരിയാന:അംബാല,കർനാൽ
8.ഹിമാചൽനപ്രേശ്(5):രോലൻ,ഉന,സിർമൗർ,ചംബ,കംനഗ്
9.ജമ്്്കശമ്ീർ(2):രോപിയൻ,രജൗറി
10ഝാർഖണ്്്(2):റാഞ്്ി,നൊക്്ാരോ
11.കർണാടകം(5):േക്്ിണകന്്ഡ,ബിേർ,കലബ്ർഗി,ധർ
വാഡ,്ബാഗൽരക്്ട്്്
12.രകരളം(1):വയനാട്
13.ലഡാഖ്(1):കാർഗിൽ
14.മധയ്നപ്രേശ്(1):നൊരറന
15.മഹാരാഷ്നട്(3):രോലാപ്്്ർ,അമരാവതി,പാൽഘർ
16.ഒഡീശ(1):ഭനേ്ക്
17.പഞ്്ാബ്(4):മൻസ,അമ്ത്്ർ,ല്ധിയാന,രൊഗ
18.രാജസ്്ാൻ(1):ഉേയപ്്ർ
19.നതലങ്്ാന(1):നൽനോണ്്
20.ഉത്്ർനപ്രേശ്(4):ബ്ലന്്്ശഹർ,സീതാപ്ർ,ബസത്ി,
ബാഗപ്ത്
21.ഉത്്രഖണ്്്(2):വനനിറ്്ാൾ,ഉദ്്ംസിങ്നഗർ.

ഹോട്്്
സഹ്ോട്്്കൾ

(രോഗവയ്ാപനംക്്സ്്്്ർതലത്്ിൽ)
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ഗര്ീൻ
ഹസാൺ
ജില്്കൾ

മാസക് ്നിർബന്്മാക്്ണം:
പകപദ്്്ം
നയ് ് ഡ  ൽ  ഹി: വോ  ത ് സ്്  ല  ങ്്  ളി  ൽ ോ  സക് ്ധ  രി  ക്്്  ക,
സാ  മ ് ഹി  ക അ  ക  ലം രാ  ലി  ക്്്  ക, അ  ഹച് ്അ  തി  ല  ധി  ക  
ഹൊ ആ  ള ് ക  ൾ സം  ഘം ഹെ  രാ  തി  രി  ക്്്  ക ത ് ട  ങ്്ി  യ ോ  ന  
ദ  ണ്്  ങ്്  ൾ ക  ർ  േ  ന  ോ  യി രാ  ലി  ക്്  ണ  വേ  ന്്് സം  സ്്ാ  ന
സ  ർ  ക്്ാ  ര ് ക  ഹോ  ട ്ഹക  പദ്്് ആ  ഭയ്  ത്്  ര േ  പത്്്ാ  ല  യം. വോ  ത ് 
സ്്  ല  ങ്്  ളി  ൽ ത ് പ്്  ര ് ത.് പര്ാ  യ  ോ  യ  െ  രം് ക ് ട്്ി  ക  ള ് മ ് ള്്  
െ  ർ െീ  ട ് ക  ളി  ലി  ര ് ന്്് ഹോ  ലി  വെ  യ്്്  ന്്  ത്ഹപ്ോ  ത്്ാ  ഹി  
പ്്ി  ക്്  ണം- ആ  ഭയ്  ത്്  ര േ  പത്്്ാ  ല  യം ഹോ  യി  ്്്് വസ  പക്  ട്്  െി
പ ് നി  യ സ  ലീ  ല പേ്ീ  ൊ  സത്  െ ര  തി  വ ്ൊ  ർ  ത്്ാ സ  ഹമ് ് ള  
ന  ത്്ി  ൽ ര  െ  ഞ്്്.  

3336 ഇന്്്യക്്ാർക്്്
വിപേശത്്് നോവിഡ്
നയ് ്ഡ ൽ ഹി: അ മ്് ത്്ി മ ്ന്്് രാ ജയ് ങ്് ളി ലാ യി 3336 ഇ 
ത്്്യ ക്്ാ ർ ക്്് വൊ െി ഡ ്സ്്ി രീ ക രി ച്്ി ട്്് വണ് ്ന്്് ഹക പദ്്്
സ ർ ക്്ാ ർ. 25 ഹര ർ േ രി ച്്്. 

ദ ക്്ി ണ വൊ െി യ യി ൽ നി ന്്്ം ബെ ന യി ൽ നി ന്്്ം
വൊ െി ഡ ്ര രി ഹോ ധ നാ കി റ്്് ക ൾ ഇ ത്്്യ ഇ െ ക്്് േ തി
വെ യ്്് ന്്് ണ്്്. ജ ർ േ നി, യ ്എ സ,് യ ്വക, േ ഹല ഷയ്, ജ പ്്ാ 
ൻ, പഫ്ാ ൻ സ ്എ ന്്ി െി ട ങ്് ളി ൽ നി ന്്് വേ ഡി ക്് ൽ ഉ ര 
ക ര ണ ങ്് ൾ ഇ െ ക്്് േ തി വെ യ്്ാ ൻ പേ് േി ക്്് ക യാ വണ 
ന്്്ം സ ർ ക്്ാ ർ വ ്ത്് ങ്് ൾ. 55 രാ ജയ് ങ്് ലി ഹല ക്്് ബഹ 
ഹപ്ോ കസ്ി ഹല് ്ഹോ കവ്ി ൻ േ ര ്ന്്് ക യ റ്്ി അ യ ക്്്ം. 

റാപ്്ിഡ ്നടസ്്്്ിന്
ചൈനയിൽ നിന്്്
അഞ്്്ലക്്ം കിറ്്്കൾ
നയ് ് ഡ  ൽ  ഹി: ൊ  പ്്ി  ഡ ്വൊ  െി  ഡ ്ര  രി  ഹോ  ധ  ന  യക്്്ാ  യി
ബെ  ന  യി  ൽ നി  ന്്് അ  ഞ്്് ല  ക്്ം കി  റ്്്  ക  ൾ ഇ  ന്്  വല ല  
ഭി  ച്്  താ  യി ആ  ഹോ  രയ് േ  പത്്്ാ  ല  യം. ഇ  െ നി  രീ  ക്്  ണ  ത്്ി  
നാ  ണ ്ഉ  ര  ഹോ  രി  ക്്്  ക. രാ  ജയ്  ത്്് ഹോ  ട്്്സഹ്ോ  ട്്്  ക  ൾ
ക ് ട ് ന്്്  ഹട് ്ക ് െ  യ ് ന്്്  ഹട് ്എ  ന്്  െി  യാ  ൻ ൊ  പ്്ി  ഡ്
വട  സ്്്്്  ക  ൾ ഉ  ര  ക  രി  ക്്്ം- ഐ  സി  എം  ആ  ർ െി  േ  ദീ  ക  രി  
ക്്്  ന്്്. 

രാ  ജയ്  ത്്് ഇ  ത ് െ  വര 2,90,401 സാ  മ്്ി  ള ് ക  ൾ ര  രി  ഹോ  
ധി  ച്്്. ഇ  തി  ൽ 30,043 വട  സ്്്്്  ക  ളം് ന  ട  ന്്  ത ്ബ ് ധ  നാ  ഴെ്  
യാ  ണ.് ഐ  സി  എം  ആ  ർ വന  റ്്് െ  ർ  ക്്ി  ൽ ഒ  ര ്ഷി  ഫറ്്്ാ  യി
പര്  െ  ർ  ത്്ി  ച്്ാ  ൽ ദി  െ  സ  വം് 42,400 സാ  മ്്ി  ള ് ക  ൾ ര  രി  
ഹോ  ധി  ക്്ാ  നാ  വ ് വേ  ന്്്ം അ  ധി  ക ് ത  ർ. ര  ണ്്് ഷി  ഫറ്്്ാ  
ക്്ി  യാ  ൽ 78,200 സാ  മ്്ി  ള ് ക  ൾ ര  രി  ഹോ  ധി  ക്്ാം. 

പോൺപഗ്സ ്സർക്്ാരക്ൾ
എന്്ിനത ്നൈയത്:് ബിനെേി
നയ് ് ഡ  ൽ  ഹി: വൊ  െി  ഡി  വന  തി  ഹര ഹോ  കഡ്ൗ  ൺ ഒ  ര ്ര  
രി  ഹാ  ര  േ  വല് ് ങ്്ി  ൽ ഹൊ  ൺ  പര്  സ ്ഭ  രി  ക്്്  ന്് സം  സ്്ാ  ന
സ  ർ  ക്്ാ  ര ് ക  ൾ ആ  ദയ്ം ത  വന് ്എ  ത്്ി  ന ്ഹോ  കഡ്ൗ  ൺ
പര്  ഖയ്ാ  രി  ച്്്  വെ  ന്്് രാ  ഹ ് ൽ രാ  ന്്ി  ഹോ  ട ്ൈി  വജ  രി.
ഹൊ  ൺ  പര്  സ ്സ  ഖയ്  ക  ക്്ി  യാ  യ േ  ഹാ  രാ  പഷ്്് സ  ർ  ക്്ാ  ർ
ഹോ  കഡ്ൗ  ണി  വന രി  ന്്്  ണ  ച്്്. പര്  ധാ  ന  േ  പത്്്ി ഹോ  
കഡ്ൗ  ൺ നീ  ട്്്  ന്്  തി  ന ്മ ് ൻ  പ ്േ  ഹാ  രാ  പഷ്്്  യി  ൽ അ  ത്
പര്  ഖയ്ാ  രി  ച്്്. ര  ഞ്്ാ  ബ ്സ  ർ  ക്്ാ  രം് അ  ത ്ത  വന് ്വെ  
യത്.് ൈ  ഹ ് ഭ ് രി  ര  ക്്ം മ ് ഖയ്  േ  പത്്്ി  ോ  രം് ഹോ  കഡ്ൗ  ൺ
നീ  ട്്  ണ  വേ  ന്്ാ  ണ ്ആ  െ  േയ്  വപ് ് ട്്  വത  ന്്് പര്  ധാ  ന  േ  പത്്്ി ത  
വന് ്ച ് ണ്്ി  ക്്ാ  ണി  ച്്ി  ട്്്  ണ്്്- ൈി  വജ  രി ജ  ന  െ  ൽ വസ  പക്  ട്്  
െി ൈി.  എ  ൽ. സ  ഹത്ാ്  ഷ ്ടവ്ീ  റ്്് വെ  യത്.്

ഹോ  കഡ്ൗ  ൺ വൊ  ണ്്് ഹോ  ര  വത് ്ര  ണയ്  ോ  യി നി  യ  
പത്്്ി  ച്്  തി  വ്്് ക  ണ  ക്്്  ക  ളം് ൈി  വജ  രി ച ് ണ്്ി  ക്്ാ  ണി  
ക്്്  ന്്്  ണ്്്. ഇ  ത്്്യ  യി  ൽ ര  ത്്് ല  ക്്ം ഹര  രി  ൽ ഒ  മ്്  ത്
ഹര  ർ  ക്്് ോ  പത്  ോ  ണ ്ഹോ  ര  മ ് ള്്  ത.് ര  ത്്് ല  ക്്  ത്്ി  ൽ
0.3 ോ  പത്  ോ  ണ ്േ  ര  ണം സം  ഭ  െി  ച്്  ത-് രാ  ർ  ട്്ി അ  െ  കാ  േ  
വപ് ് ട ് ന്്്.  

ചൈനയിൽ നിനന്ത്്്ിയത ്
നിലവാരമില്്ാത്് സര്ക്്ാ കവൈം
നയ് ്ഡ ൽ ഹി: വൊ െി ഡ ്19 പര് തി ഹോ ധ
പര് െ ർ ത്് ന ങ്് ളി ൽ ര വങ് ്ട ്ക്്് ന്് ആ 
ഹോ രയ് പര് െ ർ ത്് ക ർ ക്്ാ യി ബെ ന യി 
ൽ നി വന് ്ത്്ി ച്് സ ്ര ക്്ാ ക െ െം (രി 
രി ഇ) നി ല ൊ ര േി ല്്ാ ത്് െ. രവ്ാ ളി യ െി 
വല പര് തി ഹോ ധ ര ഹെ ഷ ണ െി ക സ ന ഓ 
ർ ര ബന ഹസ ഷ ൻ (ഡി ആ ർ ഡി ഒ) ലാ ൈി 
ൽ ന ട ത്്ി യ ര രി ഹോ ധ ന യി ലാ ണ ്ഇ െ
വൊ െി ഡ ്ര ക ര ്ന്് ത ്പര് തി ഹോ ധി ക്്ി 
വല് ്ന്്് െയ് ക്് ോ യ ത.് 

ഈ  ോ സം അ ഞ്്ി ന ്ബെ ന യി ൽ നി 
ന്്് 1.7 ല ക്്ം കി റ്്് ക ൾ എ ത്്ി യി ര ്ന്്്.
ഇ തി ൽ 50,000 എ ണ്്ം ഉ ര ഹോ രി ക്്ാ ൻ
വൊ ള ളാ ത്് െ യാ വണ ന്്് െയ് ക്് ോ യി.

രി ന്്ീ ട ്എ ത്്ി യ കി റ്്് ക ളി ലാ ണ്
40,000 കി റ്്് ക ൾ നി ല ൊ ര േി ല്്ാ ത്് െ 
വയ ന്്്വത ളി ഞ്് ത.് ബെ ന യി വല െ ൻ
സവ് കാ രയ് ക മ്് നി ക ള ്വട ഉ തര് ന്് ങ്് ളാ 
ണി െ. എ ന്്ാ ൽ, ക മ്് നി ക ള ്വട ഹര ര്
പ ്െ ത്്് െി ട്്ി ട്്ി ല്്. ഹന ര ഹത്,് ബെ ന യി 
ൽ നി വന് ്ത്്ി ച്് സ ്ര ക്്ാ ക െ െ കി റ്്് 
ക ളം് പസ് െ ര രി ഹോ ധ നാ കി റ്്് ക ളം് നി 
ല ൊ ര േി ല്്ാ ത്് െ വയ ന്്് ക ണ്്് യ ്ഹോ 
രയ് ൻ രാ ജയ് ങ്് ൾ തി ര സക് രി ച്്ി ര ്ന്്്. 

ഈ  രം ര ത്്് ബെ ദ ഗധ്യ്ം വത ളി യി ച്്
ഒ ര ്സിം ര പ്്് ർ ക മ്് നി ക്്ാ ണ ്സ ്ര 
ക്്ാ ക െ െ ത്്ി വ്്് ഓ ർ ഡ ർ ന ൽ കി യ 
വത ന്്് അ ധി ക ്ത ർ. എ ന്്ാ ൽ, അ െ ർ

ബെ ന യി ൽ നി ന്്ാ ണ ്സാ േ പര്ി ക വള 
ത്്ി ച്് ത.്  90000 കി റ്്് ക ൾ ഉ ര ഹോ ര ശ ്
നയ് ോ വയ ങ്്ി ലം് ര രി പഭ് േി ഹക് ്ണ്് തി വല് ്
ന്്്ം അ ധി ക ്ത ർ. ക ്ട ്ത ൽ ഇ െ ക്്് േ തി 
ക്്് ഓ ർ ഡ ർ ന ൽ കി യി ട്്് ണ്്്. ആ ഭയ് ത്് ര
ഉ തര്ാ ദ നം പര് തി ദി നം 30,000 എ ന്് ത്
ഈ  ോ സം അ െ സാ ന ോ ക ്ഹപ് ്ഹഴ ക്്്ം
50,000 ആ യി ഉ യ ർ ത്്് വേ ന്്്ം അ ധി 
ക ്ത ർ. 

അ ഹത സ േ യം, പര് ശന്ം തി രി ച്് െി ഞ്്ി 
ട്്് വണ് ്ന്്്ം ഈ രം ര വത് ്േി ക ച്് ക മ്് നി 
ക ള ്ോ യി ോ പത് ഹേ ക രാ ർ ഉ ണ്്ാ ക്്ാ വ്
എ ന്്് ഹോ ക രാ ജയ് ങ്് ഹോ ട ്അ ഭയ് ർ ഥി ച്്ി 
ട്്് വണ് ്ന്്്ം ബെ ന െി േ ദീ ക രി ച്്്. 

വയ്ാേകമായി
േരിപോധന പവണം:
രാഹൽ്
നയ് ് ഡ  ൽ  ഹി: ഹോ  കഡ്ൗ  ൺ
വൊ  െി  ഡ ്ബെ  െ  സി  വന ത  ട  
യാ  ന ് ള്് ോ  േവ്  ത ര  രി  ഹാ  ര  
േ  വല് ് ന്്് ഹൊ  ൺ  പര്  സ ്ഹന  താ  
വ ്രാ  ഹ ് ൽ രാ  ന്്ി. െയ്ാ  ര  ക  
ോ  യി ര  രി  ഹോ  ധ  ന ന  ട  ത്്്  
ക  യാ  ണ ്ഫ  ല  പര്  ദ  ോ  യ ആ  യ ് 
ധം. ത  പത്്്  ര  ര  ോ  യി ഹെ  ണം
ഈ   ര  രി  ഹോ  ധ  ന പക്  േീ  ക  രി  
ക്്ാ  വന  ന്്്ം അ  ഹദ് ് ഹം. വൊ  
െി  ഡ ്പര്  തി  ഹോ  ധ ന  ട  ര  ടി  ക  
ളി  ൽ ഹൊ  ൺ  പര്  സ ്സ  ർ  ക്്ാ  
രി  ഹൊ  ട ്പ ് ർ  ണ  ോ  യി സ  ഹ  
ക  രി  ക്്്  വേ  ന്്്ം രാ  ഹ ് ൽ ര  െ  
ഞ്്്. െി  ഡി  ഹോ ഹൊ  ൺ  ഫ  
െ  ൻ  സി  ങ ്െ  ഴി ൊ  ർ  ത്്ാ  സ  
ഹമ് ് ള  ന  ത്്ി  ൽ സം  സാ  രി  ക്്്  
ക  യാ  യി  ര ് ന്്് അ  ഹദ് ് ഹം.

ബെ  െ  സി  വന താ  തക്ാ  ലി  
ക  ോ  യി രി  ടി  ച്്്  നി  ർ  ത്്ാ  ന ് 
ള്് ൈ  ട്്  ൺ ോ  പത്  ോ  ണ ്ഹോ  
കഡ്ൗ  ൺ. വൊ  െി  ഡ ്ര  രി  
ഹോ  ധ  ന ഊ  ർ  ജി  ത  ോ  യി ആ  
രം  ഭി  ച്്ി  വല് ് ങ്്ി  ൽ ഇ  ത ് വൊ  
ണ്്് പര്  ഹോ  ജ  ന  േി  ല്്. ബെ  െ  
സ ്എ  ഹങ് ് ട്്ാ  ണ ്നീ  ങ്്്  ന്്  
വത  ന്്് ക  വണ് ് ത്്ാ  ൻ ര  രി  
ഹോ  ധ  ന  ക  ൾ വൊ  ണ്്് ക  ഴി  
യം്. ആ   പര്  ഹദ  േ  ങ്്  ൾ ല  ക്്്യ  
േി  ട്്് പര്  െ  ർ  ത്്ി  ച്്് ഹെ  ണം
ഹോ  ര  വത് ്കീ  ഴ  ട  ക്്ാ  ൻ. 10
ല  ക്്ം ഹര  രി  ൽ 199 ഹര  ർ  ക്്്
ോ  പത്  ോ  ണ ്ഇ  ത്്്യ  യി  ൽ ഇ  
ഹപ് ് ൾ ര  രി  ഹോ  ധ  ന ന  ട  ക്്്  
ന്്  ത.് ഇ  ത ്തീ  വര ക ് െ  ൊ  ണ.്
ൊ  ൻ  ഡം വട  സ്്്്്  ക  ൾ െയ്ാ  ര  ക  
ോ  യി ന  ട  ക്്  ണം. െി  ദ  ഗധ്  
വോ  വക് ്ഇ  താ  ണ ്ര  െ  യ ് ന്്  
ത.് അ  ത  വല് ് ങ്്ി  ൽ ഹോ  കഡ്ൗ  
ണി  ൽ പ ് െ  ത്്്  െ  ര ് ഹപ് ് ൾ
ബെ  െ  സം് പര്  തയ്  ക്്  വപ് ് ടം്.
ക ് ട ് ത  ൽ ഹര  ർ  ക്്് ബെ  െ  സ്
ൈാ  ധ  യ ് ണ്്ാ  യാ  ൽ അ  െ  വര
െി  കി  ത്്ി  ക്്്  ന്്  തി  ന ് ള്് അ  
ടി  സ്്ാ  ന സൗ  ക  രയ്  ങ്്  ളം് െ  

ലി  യ ഹോ  തി  ൽ ഒ  ര ് ഹക് ് ണ്്  
ത ് വണ് ് ന്്് രാ  ഹ ് ൽ ച ് ണ്്ി  
ക്്ാ  ട്്ി.

ഏ  ത ്ഹോ  ര  വത് ് ക്്ാ  ളം്
െ  ല ് താ  ണ ്രാ  ജയ്ം. ഭ  യ  വപ് ് 
ടാ  വത ആ  ത്്  െി  േവ്ാ  സ  ഹത് ് 
വട ഹോ  ര  വത് ്വെ  റ ് ത്്്
ഹോ  ൽ  പ്്ി  ക്്ാ  ൻ ജ  ന  ങ്്  ൾ  
ക്്് ക  ഴി  യം്. ഈ   പര്  തി  സ  
ന്്ി  യം് ഇ  ത്്്യ അ  തി  ജീ  െി  
ക്്്ം. ഹോ  രാ  ട്്  ത്്ി  ൽ രാ  ജയ്ം
ഒ  റ്്  വക് ് ട്്ാ  യി നി  ൽ  ക്്  ണം.
ജാ  തി, േ  ത, െ  ർ  ര  ഹഭ  ദ  ങ്്  വോ  
വക് ്േ  െ  ക്്  ണം. ഹോ  ര  െയ്ാ  ര  
ന  ത്്ി  വ്്് അ  ടി  സ്്ാ  ന  ത്്ി  
ൽ ഹോ  ട്്്സഹ്ോ  ട്്് ഹോ  ണ ് ക  
ൾ, ഹൊ  ൺ ഹോ  ട്്്സഹ്ോ  ട്്്
ഹോ  ണ ് ക  ൾ എ  ന്്ി  ങ്്  വന
ര  ണ്്ാ  യ ് ള്് ത  രം  തി  രി  ഹെ
ആ  െ  േയ്  മ ് ള്്്  വെ  ന്്്ം രാ  
ഹ ് ൽ ര  െ  ഞ്്്. 

ഹോ  കഡ്ൗ  ൺ മ ് ലം െി  
െി  ധ ഭാ  ര  ങ്്  ളി  ൽ ക ് ട ് ങ്്ി  യ
നി  ര  െ  ധി ഹര  ർ ഭ  ക്്  ണ  വം്
ര  ണ  വ ് േി  ല്്ാ  വത െ  ല  യ ് ന്്്  
ണ്്്. സ  ർ  ക്്ാ  ർ എ  പത്  യം് ഹെ  
രം ഈ   പര്  ശന്  ത്്ി  ന ്ര  രി  
ഹാ  ര  മ ് ണ്്ാ  ക്്ി  യി  വല് ് ങ്്ി  ൽ
അ  ത ്സാ  മ ് ഹി  ക അ  സവ്  
സ്്  ത  ക  ൾ  ക്്് െ  ഴി  െ  യക്്്്ം. 

രാ  െ  ങ്്  ൾ  ക്്് ഭ  ക്്  ണ െി  
ത  ര  ണം കാ  രയ്  ക്്  േ  ോ  ക്്്  ന്്  
തി  വൊ  പ്്ം വെ  റ ് കി  ട-  ഇ  ട  ത്്  
രം െയ്  െ  സാ  യ  ങ്്  ള ് വട സ ് ര  
ക്്ി  ത  തവ്  വം് സ  ർ  ക്്ാ  ർ ര  രി  
ര  ണി  ക്്  ണം. െി  ഹദ  േ  സ്്ാ  ര  
ന  ങ്്  ൾ ഏ  വറ് ് ട ് ക്്ാ  ൻ ഉ  റ്്്  
ഹൊ  ക്്ി  യി  രി  ക്്്  ന്് െയ്  െ  
സാ  യ  ങ്്  ള ് ണ്്്. അ  െ  യ ് വട
കാ  രയ്  ത്്ി  ൽ പര്  ഹത്യ  ക പേ്  ദ്്
ഹെ  ണം. വൊ  െി  ഡി  വന ഹന  
രി  ടാ  ൻ സം  സ്്ാ  ന  ങ്്  ൾ  ക്്്
ആ  െ  േയ്  ോ  യ െി  ഭ  െ  ങ്്  ൾ ന  
ൽ  ക  ണ  വേ  ന്്്ം അ  ഹദ് ് ഹം
ആ  െ  േയ്  വപ് ് ട്്്. 

റംസാൻ: കർണാടകയിൽ
കട്്് പേ്ാർഥനകളം്
ഇഫത്ാറം് നിപോധിച്്്
ൈം ര ള ്ര:് വൊ െി ഡ ്19 പര് തി ഹോ ധ ന ട ര ടി ക ള ്വട ഭാ 
ര ോ യി െം സാ ൻ ോ സ ത്്ി ൽ ര ള്്ി ക ളി ലം് ഹാ ള ്ക ളി 
ലം് ബേ താ ന ങ്് ളി ലം് ന ട ക്്് ന്് സം ഘം ഹെ ർ ന്്് ള്്
പര്ാ ർ ഥ ന ക ളം് ഇ ഫത്ാ ർ സം ര േ ങ്് ളം് ക ർ ണാ ട ക സ ർ 
ക്്ാ ർ നി ഹോ ധി ച്്്. ര ള്്ി ക ളി ൽ നി ന്്് ബേ ക്്് ഉ ര ഹോ 
രി ച്്് ള്് പര്ാ ർ ഥ ന ക ൾ ക്്്ം െി ല ഹക് ്ർ വപ് ്ട ്ത്്ി. ക ർ 
ണാ ട ക സം സ്്ാ ന നയ് ്ന ര ക്് ഹക് ്േ- െ ഖ ഫ-് ഹ ജ്്്
െ ക ്പ്്ാ ണ ്ഇ ത ്സം ൈ ന്്ി ച്് നി ർ ഹദ േം പ ്െ ത്്ി െ ക്്ി 
യ ത.് ര ള്്ി ക ൾ ക്് ട ്ത്്് ഹൊ മ്്് ത ്െ യക്്്് ള്് സൗ ക രയ് 
ങ്് ൾ അ ന ്െ ദി ക്്ി വല് ്ന്്്ം സ ർ ക്്ാ ർ അ െി യി ച്്്. നി യ 
പത്്് ണം ലം ഘി ക്്് ന്് െ ർ വക് ്തി ഹര െ ഖ ഫ ്നി യ േ പര് കാ 
രം ഹക വസ ട ്ക്്്ം. ഈ  ോ സം 23 മ ്ത ൽ ഹേ യ ്23 െ വര 
യാ ണ ്െം സാ ൻ. സം സ്്ാ ന ത്്് ഇ ഹപ് ്ൾ 34 ഹര ർ ക്്ാ 
ണ ്ഹോ രം സ്്ി രീ ക രി ച്്ി ട്്് ള്് ത.് ഇ െ രി ൽ 17 ഹര ർ ൈ ല 
രാ െി യി ൽ നി ന്്് ള്് െ രാ ണ.് 

യ ്േി യി ൽ ആ പോ ഗയ് പേ് വ ർ ത്് ക നര
ആ പക് മി ക്്് ന്് വ ർ നക് ്തി പര 
പേ ശീ യ സ ്ര ക്്ാ നി യ മം 

ല  കന്ൗ: വൊ  െി  ഡ ്പര്  തി  
ഹോ  ധ പര്  െ  ർ  ത്്  ന  ങ്്  ൾ  ക്്ി  
വട ഉ  ത്്  ർ  പര്  ഹദ  േി  ൽ ആ  
ഹോ  രയ് പര്  െ  ർ  ത്്  ക  വര  യം്
വോ  ലീ  സി  വന  യം് ആ  പക്  േി  
ക്്്  ന്്  െ  ർ  വക് ് തി  ഹര ഹദ  േീ  യ
സ ് ര  ക്്ാ നി  യ  േ  വം് ദ ് ര  ത്്
നി  ൊ  ര  ണ നി  യ  േ  വം് പര്  കാ  
രം ന  ട  ര  ടി  വയ  ട ് ക്്ാ  ൻ മ ് ഖയ്  
േ  പത്്്ി ഹോ  രി ആ  ദി  തയ്  നാ  ഥ്
നി  ർ  ഹദ  േം ന  ൽ  കി. ഇ  ന്്  വല
ന  ട  ന്് അ  െ  ഹോ  ക  ന ഹോ  ര  
ത്്ി  ലാ  ണ ്ഈ   നി  ർ  ഹദ  േം.
ക ് റ്്ം ച ് േ  ത്്ാ  വത ഒ  ര ്െ  ർ  
ഷം െ  വര ത  ട  ങ്്  ലി  ൽ െ  
യക്്്ാ  ൻ അ  ന ് െ  ദി  ക്്്  ന്്  
താ  ണ ്ഹദ  േീ  യ സ ് ര  ക്്ാ നി  
യ  േം. 

അ  പക്  േി  ക  ൾ െ  ര ് ത്്്  
ന്് നാ  േ  ന  ഷ്്  ങ്്  ള ് വട ക  ണ  
വക് ് ട ് ത്്് അ  െ  രി  ൽ നി  ന്്്
ത  വന് ്ന  ഷ്്  ര  രി  ഹാ  രം ഈ  
ടാ  ക്്  ണ  വേ  ന്്്ം മ ് ഖയ്  േ  പത്്്ി
നി  ർ  ഹദ  േി  ച്്ി  ട്്്  ണ്്്. ന  ഷ്്  ര  രി  
ഹാ  രം ന  ൽ  കാ  ൻ അ  പക്  േി  ക  
ൾ  ക്്് ക  ഴി  യി  വല് ് ങ്്ി  ൽ അ  െ  
ര ് വട സവ്  ത്്് രി  ടി  വച് ് ട ് ക്്  
ണം. െി  െി  ധ സ്്  ല  ങ്്  ളി  ൽ
പര്  െ  ർ  ത്്  ന  ത്്ി  ന ്ഹോ  ക ് 
ന്് ആ  ഹോ  രയ് പര്  െ  ർ  ത്്  ക  ർ  
ക്്് വോ  ലീ  സ ്സ ് ര  ക്് ന  ൽ  
ക  ണ  വേ  ന്്്ം ആ  ദി  തയ്  നാ  ഥ്
നി  ർ  ഹദ  േി  ച്്്. 

ക  ഴി  ഞ്്  ദി  െ  സം വൊ  ൊ  
ദാ  ൈാ  ദി  ൽ ആ  ഹോ  രയ്-  ശ ് െീ  
ക  ര  ണ പര്  െ  ർ  ത്്  ക  വര ജ  ന  
ങ്്  ൾ ആ  പക്  േി  ച്് ര  ശ്്ാ  ത്്  
ല  ത്്ി  ലാ  ണ ്ഈ   നി  ർ  ഹദ  േ  
ങ്്  ൾ. വൊ  െി  ഡ ്മ ് ലം േ  രി  ച്്  
യാ  ള ് വട സ  ഹോ  ദ  ര  വന  യം്
ക ് ടം്  ൈ  വത് ് യം് ആ  ശ ് ര  
പത്ി  യി  ഹല  ക്്് വൊ  ണ്്്  ഹോ  
കാ  വന  ത്്ി  യ ഹോ  കറ്്്  ർ  ോ  ര  
ട  ക്്ം ആ  ഹോ  രയ്  പര്  െ  ർ  ത്്  ക  
ർ  ക്്് ഹന  ഹര ര ് ക്്  ോ  യ ക  
ഹല് ് റ ് ണ്്ാ  വ ് ക  യാ  യി  ര ് ന്്്.

ഒ  പ്്  മ ് ണ്്ാ  യി  ര ് ന്് വോ  ലീ  
സി  ന ്ഹന  ഹര  യം് ക  വല് ് െി  
ഞ്്്. ആം  ബ ് ല  ൻ  സം് വോ  
ലീ  സ ്ൊ  ഹ  ന  ങ്്  ളം് ത  ക  ർ  
ക്്്  ക  യം് വെ  യത്.് കവ്ാ  െ  
ബ്്്  നി  ലാ  ക്്്  ന്്  െ  ർ  ക്്് ഭ  
ക്്  ണം കി  ട്്്  ന്്ി  വല് ് ന്്്ം ഇ  
നി ആ  വര  യം് വൊ  ണ്്്  ഹോ  
കാ  ൻ അ  ന ് െ  ദി  ക്്ി  വല് ് ന്്്ം
ര  െ  ഞ്്ാ  യി  ര ് ന്്് ഒ  ര ് സം  
ഘം ആ  ള ് ക  ള ് വട ആ  പക്  േ  
ണം. ഇ  ഹത  ത്്്  ട  ർ  ന്്് െീ  ട ് ക  
യ  െി  യ ് ള്് ര  രി  ഹോ  ധ  ന  ക  ൾ
ന  ട  ത്്ാ  ൻ ആ  ഹോ  രയ് പര്  െ  ർ  
ത്്  ക  ർ െി  സ  മ്്  തി  ക്്്  ന്്
സ്്ി  തി  യ ് ണ്്ാ  യി. 

ന  ര  ര  ഹ ് ദ  യ  ത്്ി  ല ് ള്് ന  
ൊ  ബപ് ് ര ഹൊ  ള  നി  യി  ലാ  യി  
ര ് ന്്് ആ  ഹോ  രയ്  പര്  െ  ർ  ത്്  
ക  രം് വോ  ലീ  സം് ആ  പക്  േി  
ക്്  വപ് ് ട്്  ത.് ഹോ  ര  സാ  ധയ്  ത  യ ് 
ള്് ആ  ള ് ക  വള ആം  ബ ് ല  ൻ  
സി  ൽ ക  യ  റ്്്  ഹപ് ് ൾ ന ് റ്്  മ്്  
ഹോ  ളം ഹര  ർ സം  ഘ  ടി  ച്്ാ  ണ്
ക  വല് ് െി  ഞ്്  വത  ന്്് വോ  ലീ  
സ ്ര  െ  യ ് ന്്്. ഏ  ഴ ്സപ്ത്ീ  ക  
ള  ട  ക്്ം 17 ഹര  വര അ  പക്  േ  വ ് 
ോ  യി ൈ  ന്്  വപ് ് ട്്് അ  െ  സ്്്്്
വെ  യത്ി  ട്്്  ണ്്്. ഉ  ത്്  ർ  പര്  ഹദ  
േി  വല ഹോ  ട്്്സഹ്ോ  ട്്്  ക  ളി  
വോ  ന്്ാ  ണ ്വൊ  ൊ  ദാ  ൈാ  ദ.്

ഇ  തി  നി  വട. യ ് രി  യി  ൽ ഇ  
ന്്  വല 46 ഹര  ർ  ക്്് ക ് ടി
വൊ  ഹോ  ണ സ്്ി  രീ  ക  രി  ച്്്.
സം  സ്്ാ  ന  വത് ്വൊ  ത്്ം
ഹോ  രി  ക  ൾ 773 ആ  യി  ട്്്  ണ്്്.
13 ഹര  ർ േ  രി  ച്്്. ആ  പര്  യി  ൽ
അ  ഞ്്്ം വൊ  ൊ  ദാ  ൈാ  ദി  ൽ ര  
ണ്്്ം ഹര  ർ േ  രി  ച്്ി  ട്്്  ണ്്്. ല  
കന്ൗ, കാ  ൺ  പ ് ർ, ൈ  സത്ി,
േീ  െ  റ്്്, ബ ് ല  ദ്്്േ  ഹ  ർ, ൊ  ര  
ണാ  സി എ  ന്്ി  െി  ട  ങ്്  ളി  ൽ
ഓ  ഹോ  ര ് ത്്  ർ െീ  ത  വം് േ  രി  
ച്്്. സം  സ്്ാ  ന  ത്്് പ ് ൾ വട  
സ്്്്ി  ങ ്ത ് ട  ങ്്ി  യ  താ  യം് സ  ർ  
ക്്ാ  ർ അ  െി  യി  ച്്്. 

മകന്്് വിവാഹം ഇന്്്; 
50 പേർ േനക്ട്ക്്്്നമന്്്
കമ്ാരസവ്ാമി
നയ് ്ഡ ൽ ഹി: അ ട ച്്ി ട ൽ നി 
യ പത്്് ണ ങ്് ൾ ക്്ി വട േ ക ൻ
നി ഖി ലി വ്്് ഇ ന്്് െി ൊ ഹം
ഫാം ഹൗ സി ൽ ന ട ത്്ാ വൊ 
ര ്ങ്്ി ക ർ ണാ ട ക മ ്ൻ മ ്ഖയ് 
േ പത്്്ി എ ച്്്. ഡി. ക ്ോ ര സവ്ാ 
േി. ഹന ര ഹത്,് െ ലി യ ആ 
ഹോ ഷ ോ യി ന ട ത്്ാ നി ര ്
ന്് െി ൊ ഹം വൊ െി ഡ ്19
െയ്ാ ര ന ത്്ി വ്്് ര ശ്്ാ ത്് 
ല ത്്ി ൽ ഫാം ഹൗ സി ഹല ക്്്
ോ റ്്് ക യാ യി ര ്ന്്്. ഇ െി വട
ക ്റ്് ൻ ര ത്് ൽ ത യാ ൊ ക്്ി 
യി ട്്് ണ്്്. 

ോ സ ങ്് ൾ്്ക്്് മ ്ൻ്്രാ ണ്
നി ഖി ൽ്് ക ്ോ ര സവ്ാ േി യം്
മ ്ൻ്്േ പത്്്ി എം.  ക ്ഷണ് പ്് 
യ ്വട സ ഹോ ദ ര വ്്് േ ക ൾ്്
ഹര െ തി യം് ത മ്്ി ല ്ള്് െി 
ൊ ഹം നി ശ്് യി ച്് ത.്  ഇ തി 
നാ യി രാ േ ന ര ര ജി ല്് യി ൽ്്
െ ലി യ ബേ താ നം ൊ ട ക 
യവ്ക് ്ട ്ത്്് ര ത്് ലി ട്്് ത ്ട 
ങ്്ി യി ര ്ന്്്. ഇ തി നി വട അ 
ട ച്്് പ ്ട്് ൽ പര് ഖയ്ാ രി ച്് ഹോ 

വട െി ൊ ഹം ോ റ്്ി െ യക്്്് 
വേ ന്് സ ്െ ന ക ള ്ണ്്ാ യി ര ്
ന്്്. എ ന്്ാ ൽ, െി ൊ ഹം
ഫാം ഹൗ സി ഹല ക്്് ോ റ്്് ക 
യം് 50 ഹര ർ്് ോ പത്ം ര വങ് ്ട ്
ക്്് ന്് വെ െി യ െ ട ങ്്ാ യി ന 
ട ത്്ാ ൻ തീ ര ്ോ നി ക്്് ക യ ്
ോ യി ര ്ന്്്. 

െി ൊ ഹ ത്്ി ൽ്് ര വങ് ്ട ്
ക്്ാ ൻ്് സാ ധി ക്്ാ വത ഹോ യ
അ ണി ക ഹോ ടം് സ ്ഹ ്ത്്് 
ക്് ഹോ ടം് ന ദ്്ി ര െ ഞ്്് ക ്
ോ ര സവ്ാ േി പര് സത്ാ െ ന പ ്
െ ത്്ി െ ക്്ി. 

എ ല്്ാ പര് ശന് ങ്് ളം് ഒ ന്്്
ഒ ത ്ങ്്ി യ തി ന ്ഹേ ഷം െി സ 
പഷ് ൻ ഉ ണ്്ാ ക ്വേ ന്്്ം ക ്
ോ ര സവ്ാ േി അ െി യി ച്്ി ട്്് ണ്്്.
ക ർ്്ണാ ട ക ത്്ി വല പര്ീ ൻ്്
ഹോ ണി ൽ75 മ ്ത ൽ്് 100 െ 
വര അ തി ഥി ക വള ഉ ൾ്്വപ് ്ട ്
ത്്ി അ ട ച്്ി ട്് മ ്െി യി ൽ്് െി 
ൊ ഹം ന ട ത്്് ന്് തി ന ്അ 
ന ്േ തി യ ്വണ് ്ന്്ാ ണ ്ക ്ോ 
ര സവ്ാ േി യ ്വട ൊ ദം. 

170 ഹോട്്്
സഹ്ോട്്്
ജില്്കൾ 353 

രാ ജയ് വത് ്170 ജി ല്് ക ൾ വൊ െി ഡ ്ഹോ ട്്്സഹ്ോ ട്്് ക 
ളാ യി പര് ഖയ്ാ രി ച്്് ഹക പദ്്് സ ർ ക്്ാ ർ. 353 ജി ല്് ക ൾ

പര്ീ ൻ ഹോ ണ ്ക ളാ യം് ഹെ ർ തി രി ച്്്. ഹേ യ ്മ ്ന്്് െ വര അ 
ട ച്്് പ ്ട്് ൽ നീ ട്്ി വയ ങ്്ി ലം് ഈ  ോ സം 20 ന ്ഹേ ഷം പര്ീ ൻ 
ഹോ ണ ്ക ളി ൽ ഇ ള വ ്ക ള ്ണ്്ാ ക ്വേ ന്്ാ ണ ്പര് തീ ക്്. നി 
ല െി ൽ ഹോ ര െയ്ാ ര ന ത്്ി വ്്് ഹോ ത ്അ ന ്സ രി ച്്് വെ ഡ,്
ഓ െ ഞ്്്, പര്ീ ൻ ഹോ ണ ്ക ളാ യം് രാ ജയ് വത് ്െി െി ധ ജി ല്് ക 
വള തി രി ച്്ി ട്്് ണ്്്.

റെഡ്ഹോൺ
170 ഹോ ട്്് സഹ്ോ ട്്് ക ളം് ഈ  െി ഭാ ര ത്്ി ലാ ണ.് ഹോ ര 

െയ്ാ ര നം ഏ റ്് വം് ക ്ട ്ത ല ്ള്് ജി ല്് ക ളാ ണി െ. നി ല െി ല ്
ള്് ഹോ രി ക ള ്വട എ ണ്്ം ോ പത് േ ല്്, ദി െ സ വം് െി ഹപ് ്ർ ട്്്
വെ യ്്് ന്് ഹക സ ്ക ള ്വട എ ണ്് വം് ര രി ര ണി ച്്്. 170 ഹോ 
ട്്്സഹ്ോ ട്്് ക വള ഹോ ര തീ പെ് ത യ ്വട അ ടി സ്്ാ ന ത്്ി ൽ െീ 
ണ്്്ം ര ണ്്ാ യി തി രി ച്്ി ട്്് ണ്്്. 123 ഹോ ട്്്സഹ്ോ ട്്് ക ൾ അ തി 
തീ പെ് െി ഭാ ര ത്്ി ൽ അ ഥ ൊ െ ലി യ ഹോ തി ൽ ഹോ ര െയ്ാ ര 
ന മ ്ള്് ജി ല്് ക ളാ യി പര് ഖയ്ാ രി ച്്്. 47 ജി ല്് ക ൾ ക്് സ്്്് ർ ര ണ 
ത്്ി ൽ. ഈ  ജി ല്് ക ളി ൽ ഹോ ര െയ്ാ ര നം ക ്ട ്ത വല ങ്്ി ലം്

അ ത ്ഒ ഹന് ്ര ഹട് ്ഹേ ഖ ല യി ൽ ോ പത് ോ ണ.്
ഹോ ട്്്സഹ്ോ ട്്് ക ളി ൽ ക ട ്ത്് നി യ പത്്് ണ ങ്് ൾ ഉ ണ്്ാ 

കം്. അ െ േയ് സാ ധ ന ങ്് ൾ െീ ട ്ക ളി വല ത്്ി ക്്്ം. രാ ജയ് 
വത് ്ആ വക ഹോ രി ക ള ്വട 80 േ ത ോ നം ഉ ൾ വപ് ്ട ്ന്് ജി ല്്,
അ വല് ്ങ്്ി ൽ സം സ്്ാ ന വത് ്80 േ ത ോ നം ഹോ രി ക ൾ ഉ ൾ 
വപ് ്ട ്ന്്ജി ല്്, അ ത ്േ വല് ്ങ്്ി ൽ നാ ല ്ദി െ സ ത്്ി നി വട ഹോ 
രി ക ള ്വട എ ണ്്ം ഇ ര ട്്ി യാ ക ്ന്് ജി ല്് എ ന്്ി െ യാ ണ ്ഹോ 
ട്്്സഹ്ോ ട്്് ക ളി ൽ ഉ ൾ വപ് ്ട ്ന്് ത.്

േ ഹാ രാ ഷ് പട് യി വല മം് ബൈ (873), ഡ ൽ ഹി യി വല സൗ 
ത്്് ഡ ൽ ഹി (332), വത ല ങ്്ാ ന യി വല ബഹ ദ രാ ൈാ ദ ്(213),
രാ ജ സ്്ാ നി വല ജ യപ് ്ർ (170), ഹക ര ള ത്്ി വല കാ സ ർ ഹോ 
ഡ ്(155) എ ന്്ീ ജി ല്് ക ൾ ഇ തി ന ്ഉ ദാ ഹ ര ണം. അ ട ്ത്് 14
ദി െ സം ഇ െി ട ങ്് ളി ൽ പ ്ത ്താ യി ആ ർ ക്്്ം ഹോ രം െി 
ഹപ് ്ർ ട്്് വെ യത്ി വല് ്ങ്്ി ൽ ഇ ത ്ഹോ ട്്്സഹ്ോ ട്്ി ന ്കീ ഴി ൽ 
ത്് വന് ്ഓ െ ഞ്്് ഹോ ണാ യി ോ റം്.

ഓെഞ്്്ഹോൺ
ര രി േി ത ോ യ എ ണ്്ം ഹോ രി ക ൾ. അ ട ്ത്്ി വട പ ്ത ്താ 

യി ഹോ രി ക ളി ല്്. ഈ  ജി ല്് ക ളി ൽ നി യ പത്്്ി ത ോ യി വോ ത ്

ര താ ര തം അ ന ്െ ദി ക്്്ം. കാ ർ ഷി ക ഹോ ലി ക ള ്ോ കാം.
വൊ യത്്്് കാ ല ോ യ തി നാ ൽ അ ത ്അ ന ്െ ദി ക്്്ം. ക ർ േ 
ന ഉ രാ ധി ക ഹോ വട വെ റ ്കി ട സം രം ഭ ങ്് ൾ പര് െ ർ ത്്ി 
ക്്ാം. അ രി- എ ണ്് േി ല്്് ക ൾ ക്്്ം അ ന ്േ തി. ഒ ഹന് ്ര 
ഹട് ്ഹോ രി ക ള ്ള ള ജി ല്് ക ൾ ഡ ൽ ഹി സ ർ ക്്ാ ർ ഓ െ ഞ്്്
ഹോ ൺ ആ ക്്ി യി ട്്് ണ്്്. േ ഹാ രാ ഷ് പട് യി ൽ 15 ഹോ രി ക ൾ െ 
വര യ ്ള്് 16 ജി ല്് ക ൾ ഓ െ ഞ്്് ഹോ ണി ലാ ണ.്

ഗര്ീൻഹോൺ
ഒ ര ്ഹോ രി ഹോ ലം് ഇ ല്്ാ ത്് ജി ല്് ക ൾ. 28 ദി െ സം ത ്ട ർ 

ച്് യാ യി ഒ രാ ൾ ക്്് ഹോ ലം് പ ്ത ്താ യി ഹോ രം െി ഹപ് ്ർ ട്്്
വെ യത്ി വല് ്ങ്്ി ൽ വെ ഡ ്ഹോ ണ ്ക ൾ പര്ീ ൻ ഹോ ണ ്ക ളാ 
യി ോ റം്. ഇ െി ട ങ്് ളി ൽ ഇ ള വ ്ക ൾ ല ഭി ഹച് ്ക്്്ം. അ െ േയ്
ഹസ െ ന ങ്് ൾ ക്്്ം െയ്ാ രാ ര, െയ് െ സാ യ ഹേ ഖ ല യക്്്്ം പര് െ 
ർ ത്്ി ക്്ാ ൻ അ ന ്േ തി ര രി ര ണി ക്്്ം. സ ർ ക്്ാ ര ്ക ള ്വട
പര് ധാ ന െ ര ്ോ ന ോ ർ ര ോ യ തി നാ ൽ േ ദയ് ോ ല ക ൾ ക്്്ം ഇ 
ള വ ്ല ഭി ഹച് ്ക്്ാം. രാ ജയ് വത് ്207 ജി ല്് ക ൾ പര്ീ ൻ ഹോ ണി 
ല ്ണ്്്. രാ ജയ് വത് ്മ ്ഴ ്െ ൻ ജി ല്് ക വള യം് അ ട ച്്് പ ്ട്് ലി ല ്
വട പര്ീ ൻ ഹോ ണാ ക്്് ക യാ ണ ്സ ർ ക്്ാ രി വ്്് ല ക്്്യം.

1.ആനധ്്്നപ്രേശ്(11ജില്്കൾ):കർണ്ൽ,ഗ്ണ്്്ർ,നനല്്്ർ,
നപ്കാശം,ക്ഷണ്,വവഎസആ്ർ,നവസ്്്്്രോോവരി,ചിറ്്്ർ,
വിശാഖപട്്ണം,ഈസ്്്്്രോോവരി,അനന്്പ്ർ.
2.ബിഹാർ(1):സിവാൻ
3.ചണ്്ിഗഡ്(1):ചണ്്ിഗഡ്
4.ഛത്്ിസഗ്ഡ്(1):രോർബ
5.ഡൽഹി(7):നതക്്ൻഡൽഹി,നതക്്്കിഴരക്്ഡൽഹി,
ഷഹേ്ാരാ,പടിഞ്്ാറൻഡൽഹി,വടക്്ൻഡൽഹി,മധയ്ഡൽ
ഹി,നയ്്ഡൽഹി,കിഴക്്ൻഡൽഹി,നതക്്്പടിഞ്്ാറൻഡ
ൽഹി.
6.ഗ്ജറാത്്്(5):അഹമ്്ോബാദ,്വരോേര,സ്ററ്്്,ഭാവന്ഗ
ർ,രാജര്ോട്്്
7.ഹരിയാന(4):ന്ഹ,്ഗ്ര്നഗ്ാം,പൽവാൽ,ഫരീോബാദ്
8.ജമ്്്കശമ്ീർ(6):നശ്ീനഗർ,ബന്്ിരപ്്ര,ബരാമ്ള്്,ജമ്്്,
ഉധംപ്ർ,ക്പ്വാര
9.കർണാടകം(3):ബംഗള്ര്അർബൻ,വമസ്ര,്ബലഗാവി
10രകരളം(6):കാസർരോഡ,്കണ്്്ർ,എറണാക്ളം,മലപ്്്
റം,തിര്വനന്്പ്രം,പത്്നംതിട്്
11.മധയ്നപ്രേശ്(5):ഇൻരോർ,രോപ്്ാൽ,ഖർരോൺ,ഉജ്്യി
ൻ,രോഷംഗാബാദ്
12.മഹാരാഷ്നട്(11):മം്വബ,പ്നന,താനന,നാഗപ്്ർ,
സാംഗ്്ി,അഹമ്്ദന്ഗർ,യാവത്്ാൽ,ഔറംഗാബാദ,്ബ്ൽധന,
മം്വബസബർബൻ,നാസിക്്്.
13.ഒഡീശ(1):രോർധ
14.പഞ്്ാബ്(4):എസഎ്എസ്നഗർ,ഷഹീദ്ഭഗത്സിങ്നഗ
ർ,ജലധ്്ർ,പത്്ാൻരോട്്്
15.രാജസ്്ാൻ(12):ജയപ്്ർ,രോങ്്്,രോധപ്്ർ,ബൻസവ്ാര,
രോട്്,ഝ്ൻഝ,്ജയ്സാൽനമർ,ഭിൽവാര,ബിക്്ാനീർ,
ഝലവാർ,ഭരതപ്്ർ
16.തമിഴന്ാട്(22):നചവന്,്തിര്ച്്ിറപ്്ള്്ി,മധ്ര,ത്ത്്്
ക്്്ടി,രോയമ്്ത്്്ർ,തിര്നനൽരവലി,ഈരോഡ,്നവല്്്ർ,
േിണ്്ിഗൽ,വില്്്പ്രം,തിര്പ്്്ർ,രതനി,നാമക്്ൽ,നചങ്്ൽ
നപ്്ട്്്,കര്ർ,വിര്ദ്നഗർ,കടല്ർ,കനയ്ാക്മാരി,തിര്വ
ള്്്വർ,തിര്വാര്ർ,രസലം,നാഗപട്്ണം.
17.നതലങ്്ാന(8):വഹേരാബാദ,്നിസാമാബാദ,്വാറങ്്ൽ
അർബൻ,രംഗനറഡ്്ി,നോഗം്ബഗഡ്വാൾ,നമഡച്ൽമൽ
ക്്ാജഗ്ിരി,കരിംനഗർ,നിർമൽ.
18.ഉത്്ർനപ്രേശ്(9):ആനഗ്,ഗൗതംബ്ദ്്നഗർ,മീററ്്്,ല
കന്ൗ,ഷഹരൺപ്ർ,ഷാംലി,ഫിരോസാബാദ,്നൊറാോബാദ,്
ഗാസിയാബാദ്
19.ഉത്്രഖണ്്്(1):നഡറാഡ്ൺ
20.പശ്്ിമബംഗാൾ(4):രോൽക്്ത്്,ഹൗറ,രമേിനിപ്ർ
ഈസ്്്്്,24പർഗാനാസ്രോർത്്്

ഹോട്്്
സഹ്ോട്്്കൾ

(രോഗവയ്ാപനംവലിയരോതിൽ)

ഫോക്്സ് 2020 ഏപര്ിൽ 17 വെള്്ി

കോഴികക്്ട്ജില്്യിലെലൊത്സ്്െങ്്ളിൽമാസക്്നിർബന്്മാക്്ിയതിലനത്്്ടർന്്്പാളയംബസ്സ്്്്ാൻഡിലെബസ്ടട്ാ
ക്്ിൽമാസക്്ധരിച്്്മ്ളക്ഉണക്്്ന്്ലൊഴിൊളി.വിമിത്ഷാൽ



വാഷിങടുണുു:കകാവിഡു19വയുാപനതുുി
കനുുുരപരിലുുനയതനനുുുരമഖലയിലടകുും
ശചനയുമായികടുതുുഅകലതുുിലായ
നടുംപുഭരണകുടംശചനയകുകുുതിരരപു
തിയആരരാപണവുമായിരംഗതു്ു.യുഎ
സികലമരണസംഖയു31,000കടനുുുകുതി
കുുുരമുാുഴംുനിയനനുുുരണാപാധികളുുകുുു
കനരടുാുടുുരമാടുനുുനടുംപുഭരണകുടംശച
നയകുകുുതിരരരംഗതുുുവരുനുുതുരരാഗ
നപുതിരരാധതുുിനംുകവലുുുവിളിയായി.
വുഹാനികലചനുുയിലുുനിനുുലുു,വുഹാ

ൻുുശവരറാളജിഇൻുുറുുുുിടയുുടുുിനുസംഭവി
ചുുശകയബദുുമാണുരലാകകതുുമരണ
കുുിടകുുയിലഎതുുിചുുകതനുുാണുയുഎ
സ്രജായിനു്ുുചീഫുഓഫുറുുുുാഫുകചയരുുമാ
ൻുുമാരുുകു്ുമിലുുിയുകടആശങുു.അരതസമ
യംഇതിനുശകുുമായകതളിവുകളുുലഭി
ചുുിടുുികലുുനുുുംഈവഴികുുുളുുഅരനുവഷ
ണംതുടരുകയാകണനുുുംഅരദുുഹംവയു
കുുമാകുുി.
യുഎസ്ഇനുുുലിജൻുുസ്ഏജൻുുസിയംു

രേശീയസുരകുുാഅധികുതരുമാണുസം
ശയംഉനുുയികുുുനുുത.ുവുഹാനികലമ
തുുുയ-മാംസയുമാരുുകുുറുുിലുുനിനുുാണുകകാ
വിഡുശവറസുകളുുകപാടുുിപുുുറകപുുടുുകത
നുുാണുശചനയുകടഭാഷയും.ഇതുപു
രുുണമായിവിശവുസികുുാൻുുകഴിയുനുുിലുു.
വുഹാനികലശവരറാളജിഇൻുുറുുുുിറുുുയുടുുി
കനുുുസുരകുുകയകുുുറിചു്ു2018മുതലുുപല
സംശയങുുളംുഉയരുുനുുിടുുുണു്ു.എനുുാലുു
അവിരടകു്ുതങുുളുകടഏജൻുുസികളുുകുുു
നപുരവശനംശചനവിലകുുിയിരുനുുു.അ

വികടവലിയരതാ
തിലുുശജവപരീ
കുുണങുുളുുനട
കുുുനുുുണു്ു.അവ
കയലുുാംശജവായു
ധനിരുുമാണതുുി
നാകണനുുുകരുതു
നുുിലുു.സുകു്ുമാണു
പരീകുുണശാലയിലുു
നിനു്ുഅബദുുതുുിലുുപു
റതുുുരപായതാവാംകകാവി
ഡുശവറസ്എനുുുകരുതാൻമ
തിയായസാഹചരയുങുുളുണു്ു-യുഎസ്
സുരകുുാഉരേുയാഗസുുരുുസംശയംനപുകടി
പുുിചുുു.
ഇതിനുബലംനലുുകുനുുപലനടപടി

കളംുകകാവിഡുവയുാപനതുുിനുരശഷം
ശചനയിലംുസംഭവിചുുു.ശവറസ്വയുാപ
നംവളകരകപകടുുനുുുസംഭവിചുുതുരപാ
കലഅതികനനിയനനുുുികുുാനംുശചന
യകുുുുകഴിഞുുു.ശവറസികനുുുശജവിക
ഘടനനനുുായിഅറിയാവുനുുതുകകാ
ണുുാകാംഇതുസംഭവിചുുകതനുുാണുയു
എസ്ഇനുുുലിജൻുുസ്വുതുുങുുളുകടസംശ
യം.നപുതിരരാധവാകസുിനുകളുുവികസി
പുുികലുുങുുിലംുജീവൻുുരകുുാഉപകരണങുു
ളുകടനിരുുമാണംരവഗതുുിലാകുുാനംുഅ
തുരലാകകതുുലുുായിടതുുുംഎതുുിചുുുമാ
രുുകുുറു്ുപിടികുുാനംുഅവരുുകുുുകഴിഞുുു.
തകനുുയുമലുു,കകാവിഡുസംബനുുിചുുുരാ
ജയുകതുുപലസരുുവകലാശാലകളംുതുട
ങുുിവചുുപഠനഗരവഷണവിവരങുുളുുഅ

വരായിടുുുപുറതുുുവി
ടരുകതനുുകരുുശന
നിരുുരേശംജീകപങുഭ
രണകുടംകരുുശനമാ
യിനടപുുാകുുി.ശച
നയിലുുനിനു്ുഒരുത
രതുുിലുളുുപരീകുുണ
ഫലങുുളംുപഠനറി
രപുാുരുുടുുുകളംുരലാകകതുു

ഒരുസരുുവകലാശാലയകുുുും
ഔഷധനിരുുമാണശാലക

ളുുകുുുംലഭികുുുനുുിലുു.
തുടകുുംമുതലുുരകു,ുകകാവിഡുശവറ

സുകകളവുഹാൻുുശവറസ്എനുുാണു
യുഎസ്വിരേശകാരയുകസനകുടുുറിശമകു്ു
രപാംപിരയാവിരശഷിപുുികുുുനുുത.ുനപുസി
ഡനു്ുുനടുംപംുഇരതനിലപാടാണുസവുീക
രികുുുനുുത.ുഇതിലുുശചനകടുതുുനപുതി
രഷധംരരഖകപുുടുതുുിയിരുനുുു.ശചന
യിലുുനിനുുുളുുജീവൻുുരകുുാഉപകരണ
ങുുളുുയുഎസിരലകുുുകയറുുിഅയയകുുുു
നുുതുരപാലംുഒരുഘടുുതുുിലുുനിരുുതുുിവ
രചുുകുുുകമനുുആശങുുയംുപടരുുനുുിരുനുുു.
അരതസമയം,കകാവിഡു19നപുതിരരാ

ധതുുിലുുനടുംപുഭരണകുടവംുറിപുുബുുികുു
ൻുുപാരുുടുുിയംുരനരിടുനുുവലിയനപുതിരഷ
ധംമറികടകുുാനാണുകതരകഞുുടുപു്ുആ
സനുുമായരവളയിലുുശചനകയസംശയ
മുനയിലുുനിരുുതുുുനുുകതനുുാണുശചന
യുകടമറുപടി.കഡരമാനകുാറുുുകളടകുുംയു
എസിലംുശചനയുകടവാേകതുുപിനുുു
ണയകുുുുനുുവരുമുണു്ു.
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തബ്െീഗ്സകമ്ള്നം:
മൗൊനാസാദിലനതികര
നരഹതയ്ാകേസ്

നയുുഡലുുഹി:രാജയുതുു്കൊ
വിഡു19വയുാപനതുുികനുുുതീ
നവുതവരധിപുുിചുുതിനുകാര
ണമായതബുലീഗുജമാഅ
തുുികനതിരരകടുതുുനടപ
ടികളകുുുരകനദുുും.തബുലീഗു
രനതാവുമൗലാനാസാദുക
നുുലവികുുുംആറുസഹാ
യികളകുുുകമതിരരനരഹ
തയുാകുറുുംചുമതുുിയഡല
ഹികോലീസ്ഇവരകുുുരവ
ണുുിയുളുുകതരചുുിലഊരജി
തമാകുുി.സരമുുളനതുുില
പകങുുടുതുുരശഷംഇനിയംു
ആരോഗയുനപുവരതുുകകര
അറിയികുുാകതകഴിയുനുുവ
കരകകണുുതുുാൻരകനദുുുആ
ഭയുനുുരമനനുുുാലയംസംസുുാ
നങുുരൊടുനിരരേശിചുുു.
സരമുുളനതുുിലപകങുുടു

തുുനിരവധിരപരകൊവി
ഡു19ബാധിചുുുമരണമട
ഞുുപശുുാതുുലതുുിലാണു
മൗലാനാസാേിനംുസഹാ
യികളകുുുകമതിരരനരഹ

തയുാകുറുുംചുമതുുിയത.ുതാ
ൻകവുാറശനുുുനിലാകണനുുു
നപുഖയുാപിചുുസാേികനുുുപരി
രോധനാഫലങുുളുു
കുടികണകുുികലടുതുുാ

കംുഅററു്ുുുഉളുുകപുുകടകാ
രയുങുുളിലുുഡലുുഹികോലീ
സ്തീരുമാനംഎടുകുുുക.
സരമുുളനതുുിലപകങുുടു
തുുവിരേശികളടകുുംപല
രംുഇനിയംുആരോഗയുനപു
വരുുതുുകരുമായിസഹകരി
കുുാൻുുതയാറായിടുുിലുു.ഇവര
കകുുതിരരകടുതുുവകുപുുു
കളചുമതുുിരകകസടു
കുുും.കോലീസികനയംുമ
റുുുംആനകുമികുുുനുുവരുുകകുു
തിരരയംു
കടുതുുനടപടിയുണുുാ

കംു.ജമുുുകശമുീരുു,അസം,
ഉതുുരുുനപുരേശുസംസുുാന
ങുുളുുതബുലീഗുസരമുുളന
തുുിലുുപകങുുടുതുുവരുുകകുു
തിരരഅരനുവഷണംആരം
ഭിചുുിടുുുണു്ു.

സന്പുിംഗുുരുു:കരാരുുറദുുാകുുാൻുു
ഗവരണരഇടകപടണകമനു്ുബികജപി
തിരുവനനുുപുരം:കൊവിഡു19ബാധിതരു
കടബരൊകമനടുികുുലുുവിവരങുുളുുരശഖരി
കുുാൻുുവിരേശകമുുനിയായസന്പുിംഗുുറുമായി
സംസുുാനസരുുകുുാരുുഉണുുാകുുിയകരാരുുറദുുാ
കുുണകമനു്ുബികജപിസംസുുാനരനതുതവും
ഗവരുുണരുുആരിഫുമുഹമുുദുഖാരോടുരനരിടു്ു
ആവശയുകപുുടുുു.സംസുുാനനപുസിഡനു്ുുകക.
സുരരനദുുുകനുുുരനതുതവുതുുിലുളുുസംഘംഗവ
രുുണകറസദുുരശിചുുുനിരവേനംശകമാറി.
കരാരുുസംസുുാനതാതപുരയുംസംരകുുി

കുുുനുുതലുു.അതികലവയുവസുുകളുുമികുുതംു
പൗരാവകാശങുുളുുഹനികുുുനുുതംുഭരണഘ
ടനയകുു്ുഎതിരുമാണ.ുവയുകുുികളുകടആ
രോഗയുസംബനുുമായവിവരങുുളശകമാറുും
കചയുുാൻപാടിലുു.രകനദുുുസരകുുാരികനുുുരൊ
ഐസിഎംആറികനുുുകൊഅനുമതിയിലുുാ

കതയാണുസംസുുാനസരകുുാരികനുുുനടപടി.
പൗരനുുാരുകടബരൊകമനടുികുവിവരങുുളുു
ശകകാരയുംകചയുുാൻുുവിരേശകമുുനികു്ുഅ
നുമതിനലകിയതുഗുരുതരമായസതയുനപുതി
ജുുാലംഘനമാണ.ു
ഉനുുതഉരേുയാഗസുുരുുമുതലുുസാധാരണ

പൗരനുുാരുുവകരയുളുുവരുകടരഹസയുവിവര
ങുുളംുസുരകുുയംുകരാരഅപകടകപുുടു
തുുും.രസവനോതാവിനുനലരകണുുതുക
സംബനുുിചു്ുവയുകുുയിലുുാതുുതുവൻുുഅഴിമ
തികുുുംസരുുകുുാരുുഖജനാവികലപണംനഷുു
കപുുടാനംുഇടയാകുുും.കരാരുുസംസുുാനതുുി
കനുുുയലുു,സമുുുരുുണമായംുവിരേശകമുുനി
യുകടമാനതുംതാതപുരയുംസംരകുുികുുുനുുതാ
ണ.ുവിരേശതു്ുഅവിടകതുുനിയമമനുസരി
ചു്ുരജിറുുുുരുുകചയതുിരികുുുനുുകമുുനിയുമായി

ഇതുുരതുുിലുുകരാറിരലരുുകപുുടുനുുതംുഅ
രങുുയറുുംദുരുഹമാണ.ു
കൊവിഡികനതികരരാജയുംഒറുുകകുുടുുായി

കോരുതുരപുുളുുസംസുുാനസരുുകുുാരികനുുു
നടപടിജനതയുകടആതുുവിശവുാസംതക
രുുകുുും.അതിനാലുുവിഷയതുുിലുുഉടൻുുഇട
കപടു്ുഗവരുുണറുകടഅധികാരമുപരൊഗിചു്ു
കരാരുുറദുുാകുുണം.കരാരുുസംബനുുിചു്ുസം
സുുാനസരുുകുുാരുുമറചുുുവയകുുുുനുുരഹസയു
ങുുളുുപുറതുുുവിടണം.അവജനങുുകളഅറി
യികുുണം.ഇകുുാരയുങുുളിലഗവരണറിലനി
നു്ുഅടിയനുുരനടപടിയുണുുാകണം-നിരവേ
നതുുിലുുആവശയുകപുുടുനുുു.സംസുുാനകസ
നകുടുുറിസി.ശിവൻകുടുുി,തിരുവനനുുപുരംജി
ലുുാനപുസിഡനു്ുുഅഡവു.വി.വി.രാരജഷ്എനുുി
വരംുസുരരനദുുുരോകൊപുുംഉണുുായിരുനുുു.

അതിര്്ത്്ിയിൽ്്നിര്്കദശങ്്ൾ്്െംഘിച്്്
സഞ്്രിച്്ാൽ്്രണ്്്വര്്ഷംതടവ്
പാലകുുാട:ുകകാവിഡു19രോഗവയുാപനതുുി
കനുുുപശുുാതുുലതുുിലുുഇതരസംസുുാനങുുളി
ലുുനിനുുുളുുയാനതുകളുുനിരോധികുുുകയംു
എലുുാരോഡുകളംുഅടചുുിടുകയംുകചയതു
സാഹചരയുതുുിലുു,അതിരുുതുുിയിലുകടരോ
കു്ുഡൗണുനിരുുരേശങുുളുുലംഘിചുുുളുുയാനതു
കുറുുകരവംുശികുുാരുുഹവുമാകണനു്ുജിലുുാ
കമഡികുുലുുഓഫീസര.
പാലകുുാടുജിലുുയികലഅതിരുുതുുിനപുരേശ

ങുുളിലുുതാമസികുുുനുുവരുുപലഇടവഴികളി
ലുകടയംുതമിഴുനാടുുിലുുനിനു്ുരകരളതുുിരല

കുുുംതിരിചുുുംസചുുികുുുനുുതുനശുദുുയിലുുകപുു
ടുുിടുുുണു്ു.
തുടരുുനുുുംരോകു്ുഡൗണുുനിരുുരേശങുുളുു

ലംഘിചു്ുഅരങുുടുുുമിരങുുടുുുംസചുുരിചുുാലുു
നകുിമിനലുുകുറുുമായിപരിഗണിചു്ുരകരളഎപുുി
കഡമികുഡിസീസ്ഓരുുഡിനൻുുസ-്2020നപു
കാരംരണുുുവരുുഷംതടവംു10,000രുപപിഴ
യംുഈടാകുുിശികുുികുുുനുുതാണ.ുഇതുുരം
യാനതുകരൊസചുുാരങുുരൊനശുദുുയിലുുകപുുടു
നുുകോതുജനങുുളുുബനുുകപുുടുുഅധികുത
കരഉടകനവിവരംഅറിയികുുണം.

പിസവിതരണക്്ാരന്
ലൊവിഡ്19;
72കട്ം്ബങ്്ൾക്്്
സമ്്രക്്വിെക്്്
നയുുഡലഹി:പിസവിതരണകുുാരനുകൊവിഡുസുുി
രീകരിചുുതികനതുുുടരനു്ുഡലഹിയികലമാളവയുനഗറി
ല72കുടംുബങുുകളസമുുരകുുവിലകുുിലാകുുി.പിസ
വയുാപാരസുുാപനതുുികല17ജീവനകുുാരകുുുംസമുുര
കുുവിലകുു്ഏരകപുുടുതുുി.20േിവസമായിഇയാളകു്ു
പനിയംുചുമയുമുണുുായിരുനുുു.തുടരനു്ുപരിരോധന
യകുുുായിനസുവകമടുതുുിരുനുുു.14നാണുകൊവിഡു
സുുിരീകരിചുുത.ു
അതിനികട,പുകനയിലആശുപനതുിയികലരോ

രോനഗുഫരകുുുകൊവിഡുസുുിരീകരിചുുതികനതുുുടര
നു്ു62ഗരഭിണികകളയംുകുടംുബാംഗങുുകളയംുസമുു
രകുുവിലകുുിലാകുുി.

സാമുുതുുികപാകകുജു:ു
നിരമലയമുായിരൊേിയകുടചരചുു

കൊവിഡ്19വ്ഹാനികെ
ൊബസ്്ഷ്്ികെന്്്യ്എസ്

നയുുഡലഹി:കൊവിഡുസാമുുതുുികരമഖ
ലയകുുുുണുുാകുുുനുുതിരിചുുടികകളകുുുറിചു്ു
നപുധാനമനനുുുിനരരനദുുുരൊേിധനമനനുുുിനി
രമലസീതാരാമനുമായിചരചുുനടതുുി.മ
ഹാമാരിമുലംനപുതിസനുുിയിലായരമഖല
കളകുുുളുുസാമുുതുുികപാകകുുജുചരചുു
യായതായിസുചന.
കചറുകിടവയുവസായങുുളമുതലരവുോ

മഗതാഗതംവകരഎലുുാരമഖലകളിലംുതി
രിചുുടികളുണു്ു.ലകുുകുുണകുുിനുകൊഴില

അവസരങുുളനഷുുമാകുകമനുുാണുറി
രപുുരടുുുകള.രാജയുതുുികനുുുജിഡിപിനിര
കു്ുകുതുുകനഇടിയുകമനു്ുവിവിധഅ
നുുാരാനഷുുുഏജൻസികളമുനുുറിയിപുുുന
ലകിയിടുുുമുണു്ു.ഇകുുാരയുങുുകൊകകുുചര
ചുുാവിഷയമാകയനുുാണുസരകുുാരവുതുു
ങുുളസുചിപുുികുുുനുുത.ുഭാവിയികലകവലുുു
വിളിരനരിടാൻഏകൊകകുുതരതുുിലവി
ഭവരശഖരണംഎനുുതംുചരചുുയായി.
രോകബാങുുികനുുുഅവസാനവിലയിരു

തുുലനപുകാരംഇനുുുയയുകടസാമുുതുുിക
വളരചുു1.5ശതമാനംമുതല2.8ശതമാനം
വകരയായിഇടിയംു.2020ല1.9ശതമാനം
മാനതുമാവംുഇനുുുയയുകടവളരചുുാനിരകകുു
നു്ുഐഎംഎഫുപറയുനുുു.1930കളകുുു
രശഷമുളുുഏറുുവംുവലിയമാദുുുയമാണു
രോകകതുുകാതുുിരികുുുനുുകതനുുാണു
നപുവചനം.
കചറുകിട-ഇടതുുരംവയുവസായങുുള,

രോസപ്ിറുുാലിറുുി,രവുോമഗതാഗതം,കു

ഷി-അനുബനുുരമഖലകളഎനുുിവയി
കോകകുുവലിയതിരിചുുടികളുണുുാകംു.
ഈസാഹചരയുംഅതിജീവികുുാൻപാകകുു
ജുകളരവണകമനുുാണുകോതുവായഅ
ഭിനപുായം.സാമുുതുുികരമഖലകയനടുാകുുി
ലതിരിചുുുകൊണുുുവരാനുളുുമാരഗങുുള
നിരരേശികുുാൻസാമുുതുുികകാരയുകസനകു
ടുുറിഅതനുചനകുവരതുുിതലവനായിഉനുു
താധികാരസമിതികയസരകുുാരനിരൊ
ഗിചുുിടുുുണു്ു.

ബരുുലിൻുു:യുരറാപയുൻുുയുണിയനുകളിലട
കുുംപലരലാകരാജയുങുുളിലംുരകാവിഡുനപു
തിരരാധരലാകു്ുഡൗണിലുുഅയവുവരുതുുു
നുുു.കടുതുുസാമുുതുുികനപുതിസനുുിമറിക
ടകുുാനാണിത.ുജരുുമനി,സക്പയൻുുു,കഡനുുാ
രുുകു്ു, കചകു്ുറിപുുബുുിക,ുഓസന്ടുിയ,രനാരുുകവ,
ഇറുുലിതുടങുുിയരാജയുങുുളാണുഅയവുമായി
മുരനുാുടുുുവരുനുുത.ുഎനുുാലുുജപുുാൻുുനിയ
നനുുുണങുുളുുകരുുകുുശമാകുുുകയംുസമയപരി
ധികുടുുുകയംുകചയതു.ു
പതുുുരപരിലുുകുടുതലുുകപാതുസുുലതുുു

കുടുുംകുടുനുുതുവിലകുുികകുാുണുുുതകനുുഎ
ണുുുറുചതുരനശുമീറുുരുുവിസത്ുതിയുളുുരഷാപുുി
ങുകസനുുുറുകളടകുുംതിങുുളാഴചുമുതലുുതുറ
നുുുകകാടുകുുുകമനു്ുജരുുമൻുുചാൻുുസിലരുുആ
ഞകുജലമാരുുകുുലുു.നിരുുമാണരമഖലകളുു,കം
പയുുടുുരുുഉതപുാേന,രസവനരമഖലകളുു,ഐടി
തുടങുുിയരമഖലകളിലാണുഇളവുകളുു.ശഹ
സക്ുളുകളികലശഫനലുുപരീകുുകളുുരമയു
നാലുമുതലുുനടതുുും.സരുുവകലാശാലാപരീ
കുുകളുുകുുുംകലണുുറുണുുാകുുും.എനുുാലുു
രഡകകയറുുകളുുകു്ുനിയനനുുുണംതുടരംു.
അരതസമയം,ബുധനാഴചുജരുുമനിയിലുു

ഏറുുവംുകുടുതലുുകകാവിഡുമരണംരരഖകപുു
ടുതുുി-285.ഇരതാകടകമാതുുംമരണസംഖയു
3254ആയി.പുതുതായികുടുതലുുരപകരആ
ശുപനതുിയിലുുനപുരവശികുുുനുുുമുണു്ു.എനുുിടുുും
നിയനനുുുണങുുളിലുുഇളവുവരുതുുുനുുതികന
പലരംുഎതിരുുകുുുകയാണ.ുതകരുുനുുുരപായ
സാമുുതുുികസുുിതിയംുജനങുുളുകടജീവി
താവശയുങുുളംുപരിഗണിചു്ു,കരുുകുുശമായനി
യനനുുുണങുുരളാകടയാണുഇളവുകളുുഏരുുകപുു
ടുതുുുനുുകതനുുുംമാരുുകുുലുു.
യുഎസിനുകതാടുുുപിനുുിലുുമരണസംഖയു

യിലുുരണുുാമതുളുുസക്പയനുംുരലാകു്ുഡൗ
ണിലുുതിങുുളാഴചുമുതലുുഇളവുകളുുഅനുവ
േികുുും.മുനുുുലകുുംകതാഴിലാളികളാണുഇ
നുുകലതലസുുാനമായമാനഡുിഡിലുുരജാലി
കകുുതുുിയത.ുമാരുുചു്ു14മുതലുുഅടിയനുുിരാ
വസുുയിലുുകഴിയുനുുജനങുുളുുകുുുതിങുുളാ
ഴചുമുതലുുഭാഗികമായിപുറതുുിറങുുാനാവംു.
സക്ുളുകളംുരകാകളജുകളംുഘടുുംഘടുുമായി
നപുവരുുതുുിചുുുതുടങുുും.
തിങുുളാഴചുമുതലുുഇറുുലിയിലുുബുരകുാു

പസു,്അലകുുുശാലകളുു,രഫാറസന്ടുി,കംപയുുടുു
രുുമാനുഫാകചുുുറിങുയുണിറു്ു,ശഹരനുഡാളികു

വരുുകസു,്രപപുുരുു,കാരുുഡരുബാരുുഡസു്തുടങുുി
യവഭാഗികമായിനപുവരുുതുുിചുുുതുടങുുുകമനുുു
നപുധാനമനനുുുിരഗാകസകപുുരകാണുുി.എനുുാലുു
ആരാധാനലായങുുളടകുുമുളുുകപാതുസുുല
ങുുളുുരമയുമുനുുിനുവകരയുളുുസുുിതിഗതി
കളുുവിലയിരുതുുിമാനതുരമതിരുമാനികുുു.
കഡനുുാരുുകുുിലുുബുധനാഴചുമുതലുുസക്ുളുക
ളുുഭാഗികമായിനപുവരുുതുുിചുുുതുടങുുും.ശഫ
നലുുപരീകുുകളാണുആേയുംനടകുുുക.എനുുാ
ലുുപതുുുരപരിലുുകുടുതലുുസംഘംരചരുനുു
തടകുുമുളുുകപാതുനിയനനുുുണങുുളുുരമയു10
വകരതുടരംു.
രരാഗവയുാപനതുുിലുുഏകറപിനുുിലുളുുകച

കു്ുറിപുുബുുികുുിലംുനിയനനുുുണങുുളിലുുഇളവു
അനുവേികുുും.മാരുുചു്ു12മുതലുുഇവികടകടു
തുുനിയനനുുുണങുുളാണ.ുസര്പാരുുടസു,്കടക
ളുു,മാളുകളുു,വരുുകു്ുരഷാപുുുകളുുതുടങുുിയവ
യാണുതുറകുുുക.എനുുാലുുകപാതുസുുലതുു്
ആളുകളുുകുടുുംകുടുനുുതിനുവിലകു്ുതുടരംു.
ജുണുുഒനുുുമുതലുുപതുപരീകുുകളുുനട
തുുും.ശഹസക്ുളുുമുതലുുമുകളിരലകുുുളുു
സുുാപനങുുളുുതുറനുുുനപുവരുുതുുികുുുനുുതു
ജുണുുമുപുുതിനുരശഷംമാനതും.

തിങ്്ളാഴച്മ്തൽ്്ക്ട്തൽ്്രാജയ്ങ്്ൾ്്പ്ട്്്ത്റക്്്ം
ജപുുാൻനിയനനുുുണംകടുപുുികുുുനുുു

അബുോബി:കകാവിഡുനപുതിരരാധതുുിലുുജീവ
നുുരണരപാരാടുുംനടതുുുനുുആരരാഗയുരമഖല
യികലരഡാകറുുുരുുമാരുു,നഴസുുമാരുു,ഇതരനപുവ
രുുതുുകരുുഎനുുിവരുുകു്ുഐകയുാേയുാരുുഢയുംനപു
ഖയുാപികുുാനംുരാജയുതുുികനുുുഐകയുംനപുകടി
പുുികുുാനംുയുഎഇയികലമുഴുവൻുുപൗരനുുാരംു
ആഴചുയിലരണുുുേിവസംരാനതുിരേശീയഗാനം
ആലപികുുണകമനു്ുഭരണകുടംഉതുുരവിറകുുി.
സവുനുുംപൗരനുുാരുുകുുുപുറരമ,രാജയുതുുുറ

സിഡനു്ുുവിസയുളുുവിരേശപൗരനുുാരംുസവു
നുുംവീടുകളുകടബാലകുുണികളിലംുതാമസ
സുുലതുുുംകതാഴിലിടങുുളിലംുസാമുഹികഅ
കലംപാലിചു്ുഒരുമിചുുുനിനു്ുരേശീയഗാനംആ
ലപികുുകണനുുാണുകരുുശനനിരുുരേശം.രാനതുി
ഒൻുുപതിനാണുഇതുകചരയുുണുുത.ുബുധനാഴചു
രാനതുിയായിരുനുുുആേയുകതുുസമുഹരേശീയ
ഗാനാലപനം.രണുുാമരതുുതുഇനുുുരാനതുിഒ
ൻുുപതിന.ു

യ്എഇയില്്ബാലക്്ണിയിലനിന്്്
ലേശീയഗാനംആേപിക്്ണം

കവുാലാലംപുരുു:കൊവിഡുനപുതിരരാധതുുികനുുുഭാഗമായിഇ
നുുുയമരലഷയുകു്ു89,100ശഹരനുഡാകസുിരലുാുരറാകവുിൻുുഗു
ളികകകളതുുിചുുു.ഈമാസം14നാണുമരലഷയുയിരലകു്ുഗു
ളികകളുുഅയയകുുുാൻുുഇനുുുയൻസരകുുാരഅനുമതിന
ലുുകിയത.ുമരലഷയുരയാടുഇനുുുയകാണിചുുമഹാമനസക്ത
യകുു്ുമരലഷയുൻുുവിരേശകാരയുഉപമനനുുുികമറുേീൻുുജാഫരുു
നദുുിപറഞുുു.ഇനുുുയയിലുുരറുുുുാകു്ുകുടുനുുതനുസരിചു്ുമ
രലഷയുയകുുുുളുുലഭയുതയംുകുടുകമനു്ുഅരദുുഹംനപുതീകുു
നപുകടിപുുിചുുു.

മലേഷയ്യിലേക്്്90,000
ഹൈലര്ോകസ്ിലല്ാ്ലോകവ്ിന്്

20മ്തൽവാഹനങ്്ൾ
കോഡിെിറക്്ാനകേ്മീേരണം
തിരുവനനുുപുരം:വാഹനങുു
ളുുനിരതുുിലിറകുുുനുുതിനു
ഈമാസം20മുതലുുനപുരതുയ
കനകുമീകരണംഏരുുകപുുടു
തുുുകമനു്ുമുഖയുമനനുുുിപിണ
റായിവിജയൻ.ഒറുു,ഇരടുുഅ
കുുനമുുരുുവാഹനങുുളുുഒനുുി
ടവിടുുേിവസങുുളിലുുഓടാൻുു
അനുവേികുുുനുുരീതിയിലാ
ണുഇളവുകളുുഉണുുാവുക.
സന്തുീകളുുഓടികുുുനുുവാഹ
നങുുളുുകു്ുഈവയുവസുുയി
ലുുഇളവുകളുുഉണുുാകംു.
= നപുവാസികളകു്ുരകരള

ബാങുുികനുുുസംസുുാനകതുു
779ശാഖകളിലുകടമുനുുുശ
തമാനംപലിശയകുു്ുനപുരതുയക
നപുവാസിസവുരണപുുണയവാ
യുപാപദുുതിനടപുുാകുുും.
50,000രുപനാലുമാസരതുു
യകുുുാണുവായപു.ഇൻഷുറൻ
സ്അശനുപസല,രനുോസസി
ങുചാരജുകളഈടാകുുിലുു.
=നിരമാണനപുവരതുുന

ങുുളകു്ുഅനുമതി.കൊഴി
ലാളികളകു്ുആരോഗയുപരി

രോധനനിരബനുും.കോ
തുമരാമതു്ു,സവുകാരയു,ശല
ഫുഭവനപദുുതി
=വയുവസായ,പരമുുരാഗ

തവയുവസായങുുളകു്ുനപുവര
തുുികുുാം.വയുവസായസുുാപ
നങുുളിലഒരുഷിഫറുുുില50
ശതമാനംരപരിലകുടാൻ
പാടിലുു.കൊഴിലാളികളകു്ു
നപുരതുയകതാമസസൗകരയുരൊ
വാഹനങുുളിലഎതുുികുുാ
നുളുുസൗകരയുരൊരവണം.
= റബരസംസക്രണയു

ണിറുുുകളകു്ുനപുവരതുുികുുാം
=കുഷിതുടരാം,കാരഷി

കവിപണികളതുറകുുാം
=ഓയില-ശറസ-്

രുലുരമിലുുുകളനപുവരതുുി
കുുാം,കവളികചുുണുുആടുുാം,
വിലകുുാം
=സഹകരണസുുാപന

ങുുളമിനിമംജീവനകുുാരസ
ഹിതംനപുവരതുുികുുണം
=പചുുായതു്ു,വികലുുജ,ു

കുഷിഭവൻ,അകുുയകസനുുു
രതുറകുുണം

=ഏലംഉളകപുുകടയുളുു
രൊടുുങുുളപകുതിജീവന
കുുാകരഉപരൊഗിചു്ുനപുവര
തുുിപുുികുുാം
=ആയുരരവേ,രോമി

രൊമരുനുുുകടകളതുറ
കുുാം
=കൊഴിലുറപു്ുപദുുതിനപു

വരതുുികുുാം,ഒരുടീമിലഅ
ഞുുുരപരമാനതും
=ബാരബരരോപുുുകള

ശനി,ഞായരതുറകുുാം,എ
സിനപുവരതുുിപുുികുുരുത,ു
=ബയുുടുുിപാരലറുകളകു്ു

അനുമതിയിലുു
=പുുംബര,ഇലകുനടുിഷയുൻ

മാരകു്ുനപുവരതുുികുുാം
=പനി,ജലരോഷംകണുുാ

ലപുറതുുിറങുുരുതു
=വിരേശരതുുകു്ുമരുനു്ു

എതുുികുുാൻരോരകുുകയ
സമീപികുുാം
= വീടുഅറുുകുറുുപുുണി,

ഓലരമയല,കിണരവുതുുി
യാകുുലഎനുുിവയകുുു്അ
നുമതി

രാജയ്ത്്്ആദയ്ം;കേരളത്്ിലെ
എല്്ാജില്്േളിലം്
േയ്ാന്്സര്്ചിേിത്്
തിരുവനനുുപുരം:കൊവിഡുരോഗബാധതുടരുനുുപ
ശുുാതുുലതുുിലുുമുഖയുമനനുുുിയുകടനിരുുരേശനപുകാരം
സംസുുാനതു്ുഎലുുാജിലുുകളിലംുകയുാൻസരുുചികി
തുുാസൗകരയുങുുകൊരുകുുിആരോഗയുവകുപു്ു.രാജയു
തുുുതകനുുആേയുമായാണുഇങുുകനകൊരുസംവിധാ
നം.ഇരപുുളുുതിരുവനനുുപുരംറീജയുണലകയുാൻസര
കസനുുുറുമായി(ആരുുസിസി)രചരുുനുുാണുചികിതുുാ
സൗകരയുകൊരുകുുുനുുകതങുുിലംുമറുുുറീജയുണലുുകയുാൻ
സരുുകസനുുുറുകളുമായംുസഹകരിചു്ുസൗകരയുംവിപു
ലീകരികുുുകമനു്ുആരോഗയുവകുപുുുമനനുുുികക.കക.
ശശലജ.
21രകനദുുുങുുളിലാണുസൗകരയുങുുകൊരുകുുുനുുത-ു

തിരുവനനുുപുരംജനറലുുആശുപനതുി,കൊലുുംജിലുുാ
ആശുപനതുി,പുനലുരുുതാലുകുുാശുപനതുി,പതുുനംതിടുു
രൊഴരചുുരിജിലുുാആശുപനതുി,ആലപുുുഴജനറലുുആ
ശുപനതുി, മാരവലികുുരജിലുുാആശുപനതുി,രൊടുുയംപാ
ലജനറലുുആശുപനതുി,രൊടുുയംജിലുുാആശുപനതുി,ഇ
ടുകുുികൊടുപുഴജിലുുാആശുപനതുി,എറണാകുളംജന
റലുുആശുപനതുി,മുവാറുുുപുഴജനറലുുആശുപനതുി,തു
ശുരുുജനറലുുആശുപനതുി,പാലകുുാടുജിലുുാആശുപ
നതുി,ഒറുുപുുാലംതാലുകുുാശുപനതുി,ഇസിഡിസികചുുി
രകുുട,ുതിരുരുുജിലുുാആശുപനതുി,നിലമുുുരുുജിലുുാആ
ശുപനതുി,രൊഴിരകുുടുബീചു്ുആശുപനതുി,വയനാടുന
ലുുുരുുനാടുശനുടബലുുആശുപനതുി,കണുുുരുുജിലുുാആശു
പനതുി,തലരശരിജനറലുുആശുപനതുി,കാഞുുങുുാടുജി
ലുുാആശുപനതുി.
തിരുവനനുുപുരംറീജയുണലുുകയുാൻുുസരുുകസനുുുറിലുു

ചികിതുുയകുുുായിഎതുുുനുുവരുകടതുടരുുപരിരോധ
ന,കീരൊകതറാപുുി,സാനുുുവനചികിതുു,സഹായകചി
കിതുുകളുുതുടങുുിയവഈരകനദുുുങുുളിലനടതുുാം.
ആരുുസിസിയിലുുചികിതുുരതടുനുുരോഗികളുകടവിവ
രങുുളുുസമീപആശുപനതുികളുുകു്ുശകമാറംു.ആരുുസി
സിയികലരോകറുുുരുുമാരുുകടലിരൊണുുഫറൻുുസിലുകട
ഈആശുപനതുികളികലബനുുകപുുടുുരോകറുുുരുുമാരുമാ
യിസംസാരിചു്ുചികിതുുനിശുുയികുുുനുുു.ഇവരുുകുുാവ
ശയുമായമരുനുുുകളുുകകഎംഎസ്സിഎലുുമുഖാനുുിരം
കാരുണയുരകനദുുുങുുളുുവഴിഎതുുിചുുുകൊടുകുുും.രോ
ഗികളുകടതിരകു്ുകുറയകുുുാൻുുമുൻുുകുടുുിഅവകരഅ
റിയിചുുരശഷമായിരികുുുംചികിതുുാതീയതിനിശുുയി
കുുുനുുത.ു

സപ്ര്ിംഗ്്ർകമ്്നിയ്മായിസംസ്്ാനസർക്്ാർഉണ്്ാക്്ിയകരാർറദ്്ാക്്ണമമന്്ാവശയ്മപ്്ട്്്ബിമെരിസംസ്്ാന
പര്സിഡന്്്്മക.സ്രരപദ്്്ൻഇന്്മെരാജഭ്വനിമെത്്ിഗവർണർആരിഫ്മ്ഹമ്്ദ്ഖാന്നിരവദനംനൽകിയരപ്്ൾ.
െില്്ാപര്സിഡന്്്്വി.വി.രാരെഷ,്സംസ്്ാനമസപക്ട്്റിവി.ശിവൻക്ട്്ിഎന്്ിവർസമീരം.



വിയോഗം

ജിഷസ്ക്മാരന
ശൊഴിശ്ക്ട:് പശരത
നായ പനയക്്്ൽ സ്
ക്മാരക്്് ഭാരയ് െിഷ
സ്ക്മാരൻ(68)അന്്
രിച്്്.മക്്ൾ:സനിൽ,സ്
െീഷ്(കൊച്്ിൻഷിപ്്്യാ
ർഡ)്,സ്ശമഷ്(എൻഐ
ഐേൽഹി).മര്മെൻ:
ഷാശോൺസ്െീഷ,്സീമ
സ്ശമഷ.് സശോദരങ്്
ൾ:വവരമണി,ശോഭന,
െലെ,പ്തിശോട്്ിൽസ
തീഷ്ക്മാർ,സെിത,പ്
തിശോട്്ിൽ ഗിരീഷ് ക്
മാർ,ഷീബ,പശരതയായ
യമ്നാഭായ.്

മജെദ്ദ്്നഉണ്്ിത്്ാന
െല്്മ്്ലം: പാളയംക്
ന്്്ശൊവ്ർഇടയിലവീ
ട്്ിൽ (എംആർ. നിവാ
സ)് മശഹപന്്്ൻ ഉണ്്ി
ത്്ാൻ(56)അന്്രിച്്്.
ഭാരയ്:സമ്ിതെി.എൽ.മ
െൻ:അനന്്്മശഹപന്്്
ൻ

ആഷിഖ്
ശതഞ്്ിപ്്ലം: ശെളാരി
ൊപ്്പാെസവ്ശദേിപശര
തനായബീരാൻശൊയ
ഹാെിയ്കട മെൻ ആ
ഷിഖ്(44)സൗദിഅശെ
ബയ്യികലെിദ്്യിൽഅ
ന്്രിച്്്. വപ്േവൊയി
ശോലികെയ്്്െയായിര്
ന്്്.നാല്മാസംമ്മ്്ാ
ൺ്്നാട്്ിൽവന്്്ശോയ
ത.്ഭാരയ്: സഫ്െമ്ന്്ി
യ്ർ.മക്്ൾ:നസ്ല,സ
െ,സന.മാതാവ:്സഫി
യഹജ്്്മ്്.സശോദര
ങ്്ൾ:അൻവർ,െഫീഖ്,
ൊഫർ,ൊബിർ,ന്ർെ
ഹാൻ, ൊഹില. െിദ്്യി
ൽഖബെടക്്ംകെയ്്്ം

ബീവി
ക്ന്്മംഗലം:ശെരിഞ്്ാ
ൽകെണ്്ാടിയിൽകോ
യ്തീൻശൊയയ്കടഭാ
രയ്ബീവി (64)അന്്രി
ച്്്.മക്്ൾ:നസീർ(മഹ
ല്്്'പട്ഷെർശെരിഞ്്ാൽ),
നിസാർ,െഷീദ,റ്ബീന,
മ്നീെ.മര്മക്്ൾ:പശര
തനായ സിദ്്ീഖ,് മ്ഹ
മ്്ദ് ത്മ്്റ്്, അബ്്്ൽ
സലാം,ഷമീെ.

ക്ഞ്്മ്്
ശതഞ്്ിപ്്ലം: കൊല്്ം
െിന ച്ള്്ിയാലപ്്്െം
പശരതനായ ശെള്വി
ക്്് ഭാരയ്  ക്ഞ്്മ്്
(90)അന്്രിച്്്.മക്്ൾ:
ൊനെി, ദാസൻ (ബി
സിനസ,്തമിഴന്ാട)്,ഇ
ന്്ിര,ഉണ്്ി,ഗീത. മര്മ
ക്്ൾ:ക്മാരൻപ്െയ്
ർ,വിെയൻഅരീശ്ക്
ട,്പശരതനായശവലായ്
ധൻപാക്്ടപ്ൊയ,രാ
ധശവങ്്ര,സതിശെളാ
രി.

അഡ്വ.എം.അബ്്്ൽ
വൊബ്

തിര്വനന്്പ്രം.െരമ
നോസപ്ത്ിനഗർകവസ്്്്്
വനഷാസിൽ അേവ്.
എം.അബ്്്ൽ വഹാബ്
(74-െിട്്.എസപ്ി,ശെര
ള കോലീസ)് അന്്രി
ച്്്. ഭാരയ്: സഫിയാബീ
വി.മക്്ൾ:ശോ.ആോ
വഹാബ് (കേ്്്ാരിസ,്
െഗതി), ശോ.ആഷാദ്
വഹാബ്(എസെ്ിസിവി
സി, പര്മല),ആഷിത്
വഹാബ്(കടകശ്ോപാർ
ക്്്).മര്മക്്ൾ:ശോ.മ്
ഹമ്്ദ്ഷാഫി(കൊട്്ാര
ക്്ര), കഷമീനാബീവി
(എസബ്ിഐ), കെസീ
ന.

കക.എം.ക്ഞ്്പ്്ന
തിര്വനന്്പ്രം:ശെര
ളാഹൗസ,്ക്ട്്നാട്കെ
ശറ്്്്െന്്്്െള്കട ഉടമ
യം്സാംസെ്ാരിെ പപ്
വർത്്െന്മായ കെ.
എം.ക്ഞ്്പ്്ൻ(71)അ
ന്്രിച്്്.ആലപ്്്ഴകനട്
മ്ടി ൊഞ്്്പ്്െമ്്ിൽ
വാടയിൽ മാത്്ച്്ൻ-
അന്്ാദമ്്തിെള്കടമ
െനാണ.്ഭാരയ്:ശമരിക്്്
ട്്ി ക്ഞ്്പ്്ൻ. മക്്ൾ:
അന,് െിന്്്. മര്മക്്
ൾ:അലൻശെക്്ബ,്െി
ശോക്ര്വിള.ശോ.സ്
ക്മാർ അഴീശ്ക്ട് പട്
സ്്്്്, ൊവെക്രയ്ാശ്ക്
സ്തിര്ശമനിസമ്ാരെ
പട്സ്്്്്അടക്്ംനിരവധി
സാംസെ്ാരിെ സ്്ാന
ങ്്ള്മായി ബന്്കപ്്ട്്്
പപ്വർത്്ിച്്്വരിെയാ
യിര്ന്്്പശരതൻ.

വി.പി.വിഷ്ണ്
നമ്്്തിരിപ്്ാട്

പേ്ീമ്ലനഗരം: വാരയ്ാ
ട്്്പ്രംകവൺമണിമന
യിൽവി.പി.വിഷണ്്ന
മ്്്തിരിപ്്ാട്(75)അന്്
രിച്്്. സംസെ്ാരം നട
ത്്ി.ഭാരയ്:ത്ക്്ളത്്്
ർ ആപത്ശശ്്രി ഇല്്ത്്്
ലീലാഅന്്ർെനം.മക്്
ൾ: കവൺമണി അെി
ത്്്, ഭവദാസൻ നമ്്്
തിരിപ്്ാട്(ലകച്്്െർ,പേ്ീ
േങ്്രാ ശൊശളജ,്ൊല
ടി). മര്മക്്ൾ: സമ്ിത,
നന്്ിത.

ജി.പരജമശ്വരനനായർ
പെവ്ർ:കപര്വാരംത
മ്്്രാൻമഠത്്ിൽെി.പ
രശമേവ്രൻനായർ(72-
ഗംഗൻ) നന്്ിക്ളങ്്ര
മ്ലയിൽഇയ്്ങ്്്ഴിക്
ടം്ബാംഗമാണ.് ഭാരയ്:
ഗിരിെശദവി.മക്്ൾ:രാ
ധിെ,രതീഷ.്മര്മക്്ൾ:
മഞജ്്നാഥ,്ധനീഷേി
വപപ്ിയ.സംസെ്ാരംന
ടത്്ി.

ഇ.എ.മത്്ായി
ത്പ്്്ണിത്്്െ: മാമല
ഇല്്ിക്്പ്്െമ്്ിൽഇ.എ.
മത്്ായി(വർക്്ിമത്്ാ
യി-80)അന്്രിച്്്.ഭാ
രയ്:ലളിത,ശൊലശഞ്്രി
പ്മറ്്ത്്ിൽക്ടം്ബാം
ഗം.മക്്ൾ:ദില്(ബിസി
നസ)്,ദിപ്(നയ്്സിലൻ
ഡ)്.മര്മക്്ൾ:കഷെിൻ
(അധയ്ാപിെ നവനിർ
മാൺപബ്്ിക്സക്്ൾ),
ഷിയ (നയ്്സിലൻഡ)്.
സംസെ്ാരംനടത്്ി.
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മാധവി
പശോപ്്ടി: പരതനായ
പ്തക്്ണ്്ിയിൽ ശൊ
യിയ്കട ഭാരയ് മാധവി
(98 )  അന്്രി ച്്്.  മ
ക്്ൾ:  ബാബ്രാജ,്
അംബിെ,സെിത,  െീ 
ന,  പശരതരായ രാെ
ൻ, സദാനന്്ൻ, ലളി 
തമര്മക്്ൾെീന,പ
ശരതനായഎ.പി . കെ.
ഹരിദാസ,്വിേവ് നാഥ
ൻ,ബാബ്രാജ്സിങ,്
പപ് സന്്,  രമ, സ്പ്ബ
ഹ്്ണയ്ൻ.സംസെ്ാരം
നടത്്ി.

അബ്്്ൾഗഫ്ർ
കപരിശ്ങ്ട്്്െര: െിഴ
ശക്്നട പഗ്ീൻപാർക്്്
വലനിൽ വാശക്്പെ
മ്്ിൽഅബ്്്ൾ ഗഫ്ർ
(65)അന്്രിച്്്.െബെട
ക്്ംനടത്്ി.ഭാരയ്:ഖദീ
ൊബി.ആയിഷക്്്ട്്ി

കോെയ്ർ: വാലശഞ്്രി
മപദ്സശോഡ്ആനത്്ാ
ൻഅബ്ബക്്ർഹാെി
യ്കടഭാരയ്പാലപ്്റ്്ൊ
പ്്ാട്്്കോടിെ ആയിഷ
ക്്്ട്്ി(60)അന്്രിച്്്.ഉ
മ്്: മാടശശ്്രി ആമിന
ക്്്ട്്ി.
മക്്ൾ:ഷെഫ്ന്്ീസ,ഷ
ഹർബാൻ, അജമ്ൽ
(കോെയ്ർ മണ്്ലം
ശൊൺപഗ്സ് പപ്സിേ
്്്്),സെിന.മര്മക്്ൾ:
മൻസ്െലി ക്ര്ക്്ൾ,
മ്ഹമ്്ദ് വഫസൽ െ
ര്മ്്ിലാക്്ൽ,സജന്പ
െയങ്്ാടൻ, ഇലയ്ാസ്
ശൊണിയെത്്്. സ
ശോദരങ്്ൾ: ബീരാൻ
ക്ട്്ി, മ്ഹമ്്ദ,് ഖദീെ,
സ്വബദ, സ്വലഖ,
െമീല,അഷെ്ഫ,്ഷഹീ
ദ.

ക്ഷ്ണന്്നമ്്്തിരി
ക്ന്്ംക്ളം: ത്ശ്ർ്്
പാെക്ന്്ത്്്മനയിൽ്്
ക്ഷണ്ൻ്് നമ്്്തി
രി(62)അന്്രിച്്്.സം
സ്ൊരംനടത്്ി.െിപത്-
േിലപ്െലാൊരനായി
ര്ന്്്.സശോദരങ്്ൾ്്:
പി.നാരായണൻ്്നമ്്്
തിരി,പി.ശോഹനൻ്്ന
മ്്്തിരി, പി.ആർ്്.സാ
വിപത്ിടീച്്ർ്്അെഴിമന,
പി.ആർ്്.ശദവിെക്ന്്
ത്്്മന.

ചദ്ദ്്ന
വടക്്ാശഞ്്രി: പാർളി
ക്്ാട്മാടിച്്ിംപാെേങ്്
രൻമെൻെപന്്്ൻ(79)
അന്്രിച്്്. സംസക്്്ാ
രംനടത്്ി.ഭാരയ്:രാധ.
മക്്ൾ:സ്ശരഷ,്രശമഷ,്
സ്ധാെരൻ (വമസ്
ർ),ലത.മര്മക്്ൾ:ഷാ
ലി,ബിന്്്,െലെ,െയക്
മാർ.

വിശ്വംഭരന
വടക്്ാശഞ്്രി: പാർളി
ക്്ാട്മാടച്്ിംപെവിേവ്ം
ഭരൻ (81) അന്്രിച്്്.
സംസൊരം നടത്്ി.
പാർളിക്്ാട്ക്്ീരസം
ഘംപപ്സിേ്്്ായം്പപ്
വർത്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.ഭാരയ്:ല
ത.മക്്ൾ:ഷാെി,ഷീെ,
പശരതനായസെീവ.് മ
ര്മക്്ൾ: ഗീത, രമിത,
സ്ന്്രൻ.

അപ്്്ണ്്ി
വടക്്ാഞ്്രി:െല്്ംപാെ
ആശെക്്ാട്്് അപ്്്ണ്്ി
(84) അന്്രിച്്്. സം
സക്്്ാരംനടത്്ി.ഭാരയ്:
പശരതയായനീലി.മക്്
ൾ: രമണി, പേ്ീനി, രെ
നീ,മിനി.മര്മക്്ൾ:െ
ന്്ൻ,േേി,മണി,സരി
ത.

കാർ്്ത്്്യായനി
മരത്്ാക്്ര:വിേവ്നാഥ
നഗെിൽ്്പ്ത്പ്്െമ്്ിൽ്്
ശവലപ്്ക്്് ഭാരയ് ൊ
ർ്്ത്്്യായനി(86)അന്്
രിച്്്.മക്്ൾ്്:ഭാസ്ക്്ര
ൻ്്,വിമല,അംബിെ,പ
ശരതനായ ശോപാലൻ്്.
മര്മക്്ൾ്്:ശോഭന,വാ
സന്്ി,പശരതനായശോ
ഹൻ്്,പശരതനായആന
ന്്ൻ്്.

സാംബശിവന്്
ൊലക്്്ടി:ശമല്ർ്്എര്
വീട്്ിൽ്് സാംബേിവൻ്്
(58)അന്്രിച്്്. സംസ്
ക്്ാരംഇന്്്രാവികലപ
ത്്ിന്ൊലക്്്ടിനഗര
സഭ പെ്ിമിശറ്്െിയത്്ി
ൽ്്.ഭാരയ്:ഗിരിെ.മക്്ൾ്്:
സെീഷ,് സനീഷ.് മര്മ
ക്്ൾ്്:അേവ്നി,ശോഷമ്ി.

ജദവസി
ശവള്ക്്ര:കൊറ്്നാടൻ
വർഗ്്ീസ്മെൻശദവസി
(69) അന്്രിച്്്. ഭാരയ്:
ഏലയ്.മക്്ൾ:വബജ,്
ബീന.മര്മക്്ൾ:അൽ
ശോൻസ, ഷാെി. സം
സക്്്ാരംനടത്്ി.

തങ്്മ്്
ഹരിപ്്ാട:്പള്്ിപ്്ാട്നീ
ണ്്്ർപാലത്്െയിൽപ
ശരതനായ െറ്ത്്ക്
ഞ്്ിക്്് ഭാരയ് തങ്്മ്്
(94) അന്്രിച്്്. സം
സെ്ാരം നടത്്ി. മക്്
ൾ:  രാഘവൻ, കോന്്
മ്്,െപന്്്ൻ,രമണി,ശോ
മൻ,ഓമനക്്്ട്്ൻ,മണി
ക്്്ട്്ൻ.മര്മക്്ൾ:കെ
ല്്മ്്,നാണ്ക്്്ട്്ൻ,ത
ങ്്മണി,സ്ശരപന്്്ൻസ്
മക്മാരി, പ്ഷപ്ലത,
പേ്ീക്മാരി.

ജോന്സാംജോമസ്
മാശവലിക്്ര:വാത്്ിക്
ളംൊങ്്ാലിൽപടീശറ്്തി
ൽ സാംക്ട്്ി ശോമസി
നക്െ മെൻ ശോന്
സാംശോമസ്(20)ഗ്െ
ൊത്്ികല അഹമ്്ദാ
ബാദിൽനിരയ്ാതനായി.
മാതാവ:്പശരതയായലി
െിസാം. തലശച്്റ്സം
ബന്്മായ ശോഗത്്ാ
ൽആശ്പപത്ിെിെിൽ
സയിലായിര്ന്്്.ബ്ധ
നാഴച്്്യാണ് മരണം
സംഭവിച്്ത.്െഴിഞ്്ദി
വസംഅഹമ്്ദാബാദ്െ
റ്സശലം മാർശ്ത്മ്്ാ
പള്്ി കസമിശത്്രിയി
ൽസംസെ്ാരംനടത്്ി.

ജോണി
മ്ല്്ശശ്്രി: ആല്ക്്ൽ
കൊച്്് ശദവസ്്ി മെൻ
ശോണി (74) അന്്രി
ച്്്. സംസെ്ാരം ഇന്്്
രാവികല9ന്മ്ല്്ശശ്്രി
ഗ്ഡ്കഷശപ്്ർഡ്പള്്ി
കസമിശത്്രിയിൽ. ഭാ
രയ്:െീത്്.മക്്ൾ:വിവ
ൻസി (ശൊൾ കലയസ്
ൺഓഫീസർ,ത്ശ്ർ),
വിൻകസ്്്്(ബാംഗ്്്ർ),
വിൽമ. മര്മക്്ൾ: കട
സ്്ി,െിംസി,ഷിബ്മാളി
ശയക്്ൽ.

എന.ക്ഷ്ണന
െഴക്്്ട്്ം: ശെശക്്ട്്്
ശൊണം, ക്ഷണ് ഭവ
നിൽ എൻ.ക്ഷണ്ൻ
(92) അന്്രിച്്്. ഭാരയ്:
പി.ക്ഷണ്മ്്. മക്്ൾ:
ശവണ്ശോപാൽ,സ്മ,
ലാൽക്മാർ, ലതാക്
മാരി. മര്മക്്ൾ: മായാ
ശദവി, ശോ.േേിക്മാ
ർ,സൗമയ്,സ്ശരഷ്ക്
മാർ.

സ്ഭദ്ദ
മലയിൻെീഴ് : മഞ്്ാടി
ശമകലപ്ത്്ൻവീട്്ിൽ
പശരതനായേിവരാമൻ
ആൊരിയ്കടഭാരയ്സ്
ഭപദ് (76)അന്്രിച്്്. മ
ക്്ൾ:െപന്്്ൻ,മ്ര്െൻ.
മര്മക്്ൾ:െവിത,സി
ന്്്.

ഫാത്്ിമ
എടത്്ിര്ത്്ി:ക്ട്്മംഗ
ലം െണ്്ാൻെില്്ത്്്
വഹശപ്ോസ്ക്ട്്ി (അ
ജമ്ീർ) ഭാരയ് ഫാത്്ിമ
(96)അന്്രിച്്്.ഖബെട
ക്്ംനടത്്ി.മക്്ൾ:മ്
ഹമ്്ദ്ബഷീർ,സിദ്്ീഖ,്
ഷംസ്ദ്്ീൻ,മഷ്ദ,്െമീ
ല,വമമ്ന,നജമ്.മര്മ
ക്്ൾ:സ്ഹൊബി, സീ
നത്്്,െദീൊബി,െസി
യ,ഹംസ,ഷാഹ്ൽഹ
മീദ,്ഷാഹ്ൽഹമീദ.്

ജഗദീശന
പഴ്വിൽകവസ്്്്്: കപരി
ശ്ങ്ട്്്െരസൗത്്്ഇ
ന്്്യൻ ബാങ്്ികല ഉ
ശദ്ോഗസ്്ൻപനയിൽ
െഗദീേൻ(56)അന്്
രിച്്്.സംസെ്ാരംനട
ത്്ി. ഭാരയ്: രെിത. മ
ക്്ൾ: അൽെീഷ,് അ
ൽശക്്ഷ.്

ഉണ്്ീന
മശഞ്്രി: മ്ള്്മ്്ാെ പ
രിയാരം   ബിലാൽ മ
സെ്ിദിന്സമീപം താമ
സിക്്്ന്്  െള്്ാടി
ക്ത്ടി ഉണ്്ീൻ (78)
അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:ആയി
ഷ.മക്്ൾ:ഫിശോസ,്ഹ
മീദ,്സത്്ാർ,അൻവർ,
സൽമാബി, സ്വഫെ,
സാബിെ, സമീന. മര്മ
ക്്ൾ:നൗഷാദ,്നാസർ,
േെഫ്ന്്ീസ, അസ്െ,
സമീർ,ഷമീമ,സർൊസ,്
മാെിദ.

പൗജോസ്
മനകക്്ടി:െിഴക്്്ംപ്
െം തപത്ത്്ിൽ കോൻ
മാണികൊച്്ാപ്്്മെൻ
പൗശോസ്(84)അന്്രി
ച്്്.സംസെ്ാരംനടത്്ി.
ഭാരയ്: പശരതയായ ക്
ഞ്്ില.മക്്ൾ:കെസ്്ി,
ശമഗി,ശോസശ്ോൾ,ൊ
ശ്ക്ച്്ൻ. മര്മക്്ൾ:
ശോൺസൻ, വിൻകസ
്്്്,എമിലത്്്,ജ്ലി.

ജോശിജോർജ്
ആല്വ:തായിക്്ാട്്്െ
ര,മാടശശ്്രിവീട്്ിൽഉമ്്
ൻമെൻശൊേിശോർ
ജ്(65)അന്്രിച്്്,മ്ൻ
ഐഎസിെീവനക്്ാര
ൻ. സംസെ്ാരം െഴി
ഞ്്്. ഭാരയ്: ശപ്പമിള. മ
ക്്ൾ: ശോർജ,് മിഥ്ൻ
ഐസക.്
മര്മക്്ൾ: പനിതാ,

കോനിയ.

വിജയന
മ്ഹമ്്: മ്ഹമ്് പഞ്്ാ
യത്്് ഒൻപതാം വാർ
േിൽബസ്സ്്്്ാൻേിന്
സമീപംതാഴച്്്യിൽവി
െയൻ(76)അന്്രിച്്്.
ഭാരയ്:അമ്്ിണി.മക്്ൾ:
അനിത(ഇന്്്യൻകെയി
ൽശവശഗറ്്്െീപ്്ർആല്
വ),മഞജ്്ഷ(ഇന്്്യൻ
കെയിൽശവശഗറ്്്െീപ്്ർ
ശെർത്്ല). മര്മെൻ :
ശോഹൻലാൽ(ഗൽഫ)്.

ഏലിയാമ്്
ശൊതമംഗലം: െിട്്. കെ
എസആ്ർടിസിഉശദ്ോഗ
സ്്ൻപ്ത്പ്്ാടിപഗ്ീൻ
ലാൻഡ് പ്ന്്ക്ഴി
യക്്്ൽപി.റ്്ിശോസഫി
ക്്് (ശബബി) ഭാരയ്ഏ
ലിയാമ്് (72) അന്്രി
ച്്്.മീംബാെക്ടക്ത്്ി
പാണ്്ാലിൽക്ടം്ബാം
ഗം.സംസക്്്ാരംഇന്്്
രാവികല 11ന് ൊരക്്്
ന്്ം കസ്്്് ശമരീസ് െ
ശ്ത്ലിക്്പള്്ിയിൽ.
മക്്ൾ: ൊൻസി (ന
ഴസ്,്ബിലിശവഴസ്്ശോ
സപ്ിറ്്ൽതിര്വല്്),ൊ
ൻസർശോസഫ്(മസ്െ
റ്്്), െിൻസർ ശോസഫ്
(അബ്ദാബി). മര്മക്്
ൾ:ശോസഫ്കെ.എ.െ
ല്്്െളത്്ിൽകെത്്ിപ്്്
ഴ െങ്്നാശേരി, െിൻ
സിൊൻസർ(മസെ്റ്്്),
െിെി െിൻസർ (അബ്
ദാബി).

അജോഷ്യസ്കെമിൽ്്ട്്ന്്
വവപ്്ിൻ്്:പ്ത്വവപ്്്
വടശേരി അശോഷയ്സ്
കഹമിൽ്്ട്്ൻ്്(74)അന്്
രിച്്്.സംസ്ൊരംഇന്്്
വവക്ശന്്രംമ്ന്്ിന്
ക്രിേിങ്്ൽ്്പള്്ികസ
മിശത്്രിയിൽ്്. ഭാരയ്:
പയ്ാരി.മക്്ൾ്്:ോനിഷ,്
േിൽ്്ന. മര്മെൻ്്: ലി
ബിൻ.്

കൊട്ങ്്ല്്്ർ: മധയ്വയസെ്കന
ത്ങ്്ിമരിച്്നിലയിൽൊണകപ്്
ട്്്.പ്ല്്്റ്്്നാപ്്ാട്്ിൽശവണ്ശോ
പാല(51)കനയാണ്കൊട്ങ്്ല്്്
രികലആർകെ.ടവെിനട്ത്്്ത്

ങ്്ിമരിച്്നിലയിൽൊണകപട്്ത.്
ഭാരയ്:ൊസമ്ിൻ.മക്്ൾ:ൊർത്്ി
െ, ൊർത്്ിക.് കൊട്ങ്്ല്്്ർ
ശോലീസ്ശമൽനടപടിെൾസവ്ീെ
രിച്്്.

മലയിൻെീഴ്:വീടിന്
മ്ന്്ിൽ നിന്് മരം
മ്െിയക്്്്ന്്തിനി
കട അപെടത്്ിൽ
കപ്്ട്്്കെ.എസ.്ആർ.
ടി.സി.കമക്്ാനിക്്്
വണ്്ന്്്ർപാപ്്ശൊ
ട്ഗിരിനിവാസ്എ,
എസ.്െിെീഷ് (30-
െിമ്്ി)മരിച്്്.ഇന്്
കല രാവികല 11 മ
ണിശോകടയാണ്
സംഭവം. ശോക്്്
േൗണിക്്് പശ്്ാത്്ലത്്ിൽ
വീട്്ിൽഉണ്്ായിര്ന്്െിെീഷ്ഉ
യരമ്ള്് മഹാഗണി മരം മ്െി
യ്ക്്്ന്്തിനികട കൊമ്്് ഒടി
ഞ്്്െിെീഷിക്്്െഴ്ത്്ിൽഇ
ടിച്്്ക്ര്ങ്്്െയായിര്ന്്്.വീ

ട്്്ൊര്കടനിലവിളി
ശെട്്് നാട്്്ൊകര
ത്്ി.അവർഅെിയി
ച്്തന്സരിച്്് ഫർ
ശോഴ്സം്മാെനല്്്
ർ കപാലീസ്കമത്്ി
ഒര് മണിക്്്െിശല
കെപേ്മംനടത്്ിയാ
ണ് െിെീഷികന മര
ത്്ിൽനിന്്്താകഴ
യിെക്്ിയത.്അശപ്്
ശഴക്്്ംമരണംസംഭ
വിച്്ിര്ന്്്. മ്തശദ

ഹംകനയ്്ാറ്്ിൻെരതാല്ക്്്ആ
ശ്പപത്ിയിൽശോസ്്്്്ശോർട്്ത്്ി
ന്ശേഷംബന്്്ക്്ൾഏറ്്്വാ
ങ്്ിസംസെ്രിച്്്.പിതാവ:്മണി
യൻ. മാതാവ് :സ്ശോെന. ഭാ
രയ്:സൗമയ്.മെൻ:ഭഗത്െിെീഷ.്

പാലക്്ാട്:ആദർ്്േനിലപാട്െളി
കലെർ്്ക്്േക്്ാരനായആസശ്ന
ഹനിധിഇനിദീപത്സമ്രണ.പ്
ല്്ിശ്്ീരിയ്കടസ്ഖദ്ഖങ്്ളിൽ്്നി
െസാന്്ിദ്്്യമായിര്ന്്ഗ്ര്വരയ്ൻ്്
ഇനിയില്്.സമസത്സംസ്്ാന പട്
ഷെർ്്സി.കെ.എംസവ്ാദിഖ് മ്സ്്ി
യാർ്്ക്്്മശണ്്ക്്രാട്ജ്മാമസെ്ി
ദിക്്്ൊകരവമലാഞ്്ികക്്ടിക്്്
െീഴിൽ്്നിെശെ്യാതിസായിഅന്്്യ
വിപേ്മം.ബ്ധനാഴെ്രാപത്ിഎട്്്മ
ണിശോകടസാദിഖ്മ്സ്്ിയാര്കട
വിശോഗവാർ്്ത്്കെട്്ശോകടയാ
ണ്ആത്്ീയ സമ്ഹം പേ്വിച്്ത.്
വാർ്്ദ്്െയ്സഹെമായഅസവ്സത്
തെൾ്്ഉണ്്ായിര്ന്്്കവങ്്ിലം്അ
പപ്തീക്്ിതസമയത്്്ള്്അശദ്്ഹ
ത്്ിക്്്വിശോഗംനാടികനെണ്്ീ
രിലാഴത്്്ി.ശൊവിഡ്19ക്്്ഭാഗ
മായിശോക്േൗൺ്്നിലനിൽ്്ക്്്
ന്്തിനാൽ്്ആശോഗയ്വക്പ്്ിക്്്
ക്തയ്മായമാർഗനിർശദേങ്്ൾ്്പാ

ലിച്്ാണ്അന്്്യാപൊരെർ്്മ്്ങ്്
ൾ്്നടന്്ത.്പ്ല്്ിശ്്ീരിയികലസവ്ഗ്
ഹത്്ിലാണ്അന്്്യദർ്്േനത്്ിന്
കവച്്ത.്െർ്്േനനിയപന്്്ണമ്ണ്്ാ
യിര്ന്്തിനാൽ്് ക്ടം്ബങ്്
ൾ്്ക്്്ംഅയൽ്്വാസിെൾ്്ക്്്ംവള
കരശവണ്്കപ്്ട്്വർ്്ക്്്ംമാപത്മാണ്
െനാസദർ്്േനംസാധയ്മായത.്പാ
ണക്്ാട്സയ്്ിദ്വഹദരലിേിഹാ
ബ്തങ്്ൾ്്ആദയ്മയ്്ിത്്്നമസ്ൊ
രത്്ിന്ശനത്തവ്ംനൽ്്െി.ശനരം
പ്ലര്ന്്ത്വകരത്ടർ്്ച്്യായനമ
സ്ൊരങ്്ൾ്്ക്്്സമസത്യ്കടവി
വിധ ശനതാക്്ൾ്് ശനത്തവ്ം ന
ൽ്്െി.സമസത്പപ്സിേനറ്്സയ്്ിദ്
െിപഫ്ിമ്ത്്്ശ്ക്യതങ്്ൾ്്,സമ
സത്െനെൽ്്കസപെ്ട്്െികപ്പാഫസ
ർ്്ആലിക്്്ട്്ിമ്സ്്ിയാർ്്,എം.ടിഅ
ബ്്്ല്്മ്സ്്ിയാർ്്,സവ്ാദിഖലിേിഹാ
ബ്തങ്്ൾ്്,അേവ്.എൻ്്.ഷംസ്ദ്്ീ
ൻ്്എം.എൽ്്.എത്ടങ്്ിയവർ്്െനാ
സസന്്ർ്്േിച്്്.

െഴക്്്ട്്ം:പള്്ിപ്്്െം,താമരക്്്
ളംെംക്ഷനിൽവാഹനങ്്ൾക്
ട്്ിയിടിച്്്ണ്്ായഅപെടത്്ിൽഒ
രാൾമരിച്്്.അപെടത്്ിൽപര്
ശക്്റ്് മത്്്യ കഫഡ്ഉശദ്ോഗസ്്
രായരണ്്്ശപകരതിര്വനന്്പ്
രംകമേിക്്ൽശൊകളജ്ആശ്പ
പത്ിയിലം് ഒരാകള അനന്്പ്രി
യിലം്പപ്ശവേിപ്്ിച്്്.ശോങ്്്മ്്്
ട്സവ്ശദേിബിപിൻശെക്്ബ്ആ
ണ്മരിച്്ത.്ഇന്്കലവവക്ശന്്
രംനാലരമണിശോകടയാണ്അ
പെടമ്ണ്്ായത്
തിര്വനന്്പ്രംഭാഗത്്്നിന്്്ം
കൊല്്ംഭാഗശത്്ക്്്ശോയമത്്്യ
കഫഡ് ഉശദ്ോഗസ്്ർ സഞ്്രിച്്
വാഹനവം്എതികരവന്്മഹീപന്്്
സ്ശപ്ോ വാഹനവം് പരസപ്രം
ക്ട്്ിയിടിക്്്െയായിര്ന്്്.
തിര്വനന്്പ്രത്്്ശോഗംെഴി
ഞ്്് തിരിച്്് കൊല്്ം ഭാഗശത്്

ക്്് ശോക്െയായിര്ന്്് മത്്്യ
കഫേികലഉശദ്ോഗസ്്ർ.എതിശര
വന്്വാഹനത്്ിൽബിപിൻശെ
ക്്ബ്മാപത്മാണ്ഉണ്്ായിര്ന്്ത.്
ഗ്ര്തരപര്ശക്്റ്്ഇയാകളആ
ശ്പപത്ിയിൽഎത്്ികച്്ങ്്ിലം്മ
രണകപ്്ട്െയായിര്ന്്്.പര്ശക്്
റ്്മത്്്യകഫഡ്ഉശദ്ോഗസ്്രായമ
െീദ,്രാെീവ്എന്്ിവകരയാണ്കമ
േിക്്ൽശൊശളജ്ആശ്പപത്ിയി
ൽപപ്ശവേിപ്്ിച്്ത.്കെ.സി.രാെീ
വികനഅനന്്പ്രിയിലം്പപ്ശവ
േിപ്്ിച്്്.മ്വരം്മത്്്യകഫഡ്േ
യെകറ്്്ർ ശോർഡ് കമമ്്ർമാരാ
ണ.്മരണമടഞ്്ബിപിൻശെക്്
ബ്ശോങ്്്ംമ്ട്ഭാഗത്്ായിെട
നടത്്്െയാണ.് വർക്്ല പപ്ക്
തിെിെിത്്ാശെപന്്്ത്്ികലശോ
കറ്്്ൊയകമഴസ്ിസാെ ശോമസാ
ണ്ഭാരയ്.മ്തശദഹംകമേിക്്ൽ
ശൊകളജ്ശോർച്്െിയിൽ

ത്ങ്്ിമരിച്്നിലയിൽകക്ട്ത്്ി

മരംമ്റിയ്ക്്്ന്്തിനികട
അപകടത്്ിൽക്പ്ട്്്യ്വാവ്മരിച്്്

എ.എസ.്  ജിജീഷ്

വാഹനങ്്ൾക്ട്്ിയിടിച്്്ണ്്ായ
അപകടത്്ിൽഒരാൾമരിച്്്

ജനറൽവാർത്്കൾ

ഗർഭിണികൾക്്്ംരോഗികൾക്്്ം
രകരളത്്ിരേക്്്ഉപാധികരോടെപപ്രേശനം
തിര്വനന്്പ്രം:ശോക്്്േൗ
ൺൊലത്്്അന്്ർസംസ്്ാ
നയാപത്നടത്്്ന്്തിന്നിബ
ന്്നെൾക്്് വിശധയമായി
അന്മതി.ഗർഭിണിെൾ,െി
െിത്്യക്്്്ശെരളത്്ിശലക്്്
എത്്്ന്്വർ,ബന്്്വിക്്്
മരണത്്ിന് എത്്്ന്്വർ,
അതീവഗ്ര്തരാവസ്്യില്
ള്്ബന്്്വികനൊണാകന
ത്്്ന്്വർഎന്്ിവർക്്ാണ്
അന്മതി നൽക്െ. സം
സ്്ാനത്്ിന്പ്െത്്്നിന്്്,
പപ്ശത്യെിച്്്മലയാളിെൾക്്്,
ശെരളത്്ിശലകക്്ത്്ാൻ മാ
ന്ഷിെ പരിഗണനയം് അ
തയ്ാവേയ്സാഹെരയ്വം് പരി
ഗണിച്്് െില്്ാ െലകറ്്്ൊണ്
പപ്ശവേനാന്മതിനൽക്െ.
ഗർഭിണിെൾരെിസശ്പ്ടഡ്

വഗനശ്ക്ളെിസ്്്്ിക്്് കമ

േിക്്ൽസർട്്ിഫിക്്റ്്്ഹാെ
രാക്്ണം.ഒപ്്ംയാപത്കെയ്്്
ന്്വര്കട വിവരങ്്ളം് അ
ശപക്്യിൽ ശവണം. മ്ന്്്
ശപരിൽ ക്ട്തൽ വാഹന
ത്്ില്ണ്്ാൊൻപാടില്്.ഗർ
ഭിണിയ്കട വമനർ ക്ട്്ിെ
കളയം്യാപത്യക്്്്അന്വദി
ക്്്ം.അശപക്്ഇ-കമയിലാ
ശോ വാട്്്സ്ആപ്്ാശോ എ
ത്്ിശച്്ശരണ്്സ്്ലക്ത്െല
കറ്്്ർക്്്ലഭയ്മാക്്ണം.അർ
ഹകരങ്്ിൽെലകറ്്്ർയാപത്ാ
തീയതിയം്സമയം ശരഖകപ്്
ട്ത്്ിപാസ്അന്വദിക്്്ം.
ഈ പാസം് താമസിക്്്ന്്
െില്്യികലെലകറ്്്റ്കടക്്ിയ
െൻസം്സഹിതംഎത്്ിയാ
ൽഅതിർത്്ിയികലഉശദ്യാഗ
സ്്ർ പരിശോധിച്്് പപ്ശവേ
നം അന്വദിക്്്ം. അതിർ

ത്്ിയികല പരിശോധനയക്്്്
അന്സരിച്്്നിർശദേിക്്്ന്്
െവ്ാെവ്്്നിന് ഇവർ വിശധ
യമാെണം.
െിെിത്്യക്്്ായി എത്്്

ന്്വർ വിവരങ്്ൾ ൊണിച്്്
എശത്്ണ്്െില്്യികലെലകറ്്്
ർക്്്അശപക്്ിക്്ണം.തവ്രി
തപരിശോധനനടത്്ിെല
കറ്്്ർക്്്അന്മതിനൽൊം.
ഈഅന്മതിശോകടവയ്ക്്ി
താമസിക്്്ന്്സ്്ലക്ത്ബ
ന്്കപ്്ട്്അധിൊരിയിൽനി
ന്്്യാപത്ാപാസ്വാങ്്ണം.
രണ്്്ശരഖെളം് പരിശോധി
ച്്ായിരിക്്്ംപപ്ശവേനാന്മ
തിനൽക്െ.ശോഗിഉൾകപ്്
കട മ്ന്്് ശപർശക്് വരാനാ
വ.്
ബന്്്വിക്്് മരണമെി

ക്ഞ്ത്്്ന്്വരം്, അതീവ

ഗ്ത്തരാവസ്്യില്ള്് ബ
ന്്്വികനൊണാകനത്്്ന്്
വരം്താമസിക്്്ന്്സംസ്്ാ
നത്്ികല ബന്്കപ്്ട്് അധി
ൊരിയിൽനിന്്്ള്് വാഹന
പാസ്ശനടിയിരിക്്ണം.ക്ടാ
കതൊണാകനത്്്ന്്ശോഗി,
മരിച്്ബന്്്എന്്ിവർസംബ
ന്്ിച്് വിേദാംേങ്്ള്ള്്സ
തയ്വാങമ്്ലവം്യാപത്കെയ്്്
ന്്യാൾ വെയിൽ െര്ത
ണം.അതിർത്്ിയിൽകോലീ
സ്ഈശരഖെൾപരിശോധിച്്്
ഉെപ്്്വര്ത്്്ം.
പാസ് സംബന്്ിച്് ൊരയ്

ങ്്ൾവെൊരയ്ംകെയ്്ാൻഒ
ര്കേപയ്്ട്്ിെലകറ്്്കെഎല്്ാ
െില്്െളിലം്െലകറ്്്ർമാർച്മ
തലകപ്്ട്ത്്ണകമന്്് െീഫ്
കസപെ്ട്്െിയ്കടഉത്്രവിൽപ
െയ്ന്്്.

"ജനങ്്ള്ടെപണംടൊണ്്ാണ്
മ്നീർപഠിച്്തം്മിഠായിവാങ്്ിയതം്'
ശൊഴിശ്ക്ട:്മ്ഖയ്മപന്്്ിപിണൊയിവിെയകന
തിശരവാർത്്ാസശമ്്ളനംനടത്്ിയമ്സ്ലിംലീ
ഗ് ശനതാക്്ളം്എംഎൽഎമാര്മായ കെ.എം.
ഷാെിക്്്ംശോ.എം.കെ.മ്നീെിന്കമതികരര്
ക്്വിമർേനവ്മായിേിവവഎഫ്ഐ.ലീഗി
ക്്്ശനതാക്്ൾപഠിച്്രാഷ്പട്ീയംെള്്ംപെയ
ലാശോ?കഫയ്സബ്്ക്്ിൽപങ്്്വച്്ക്െിപ്്ിൽ
സംസ്്ാനകസപെ്ട്്െിഎ.എ.െഹിംശൊദിച്്്.
മ്നീെിക്്്പിതാവം്മ്ൻമ്ഖയ്മപന്്്ിയ്മായി

ര്ന്്സി.എച്്്.മ്ഹമ്്ദ്ശൊയമരിച്്ിതിന്ശേ
ഷംഅശദ്്ഹത്്ിക്്്ക്ടം്ബത്്ിന്സർക്്ാർ
ആന്ക്ലയ്ങ്്ൾനൽെിയവാർത്്യ്കടെിപത്
ങ്്ളം്െഹിംപങ്്്വച്്്.െനങ്്ള്കടപണംകൊ
ണ്്ാണ്മ്നീർപഠിച്്തം്മിഠായിവാങ്്ിത്്ിന്്
തം്െട്്ൻക്ടിച്്ത്കമന്്്െഹിംക്റ്്കപ്്ട്ത്്ി.
പഴയപപത്വാർത്്യ്കടെിപത്ംസഹിതമാണ്െ
ഹീമിക്്്ശോസ്്്്്.
മ്ഹമ്്ദ്ശൊയമരിച്്ശപ്്ൾ്്അശദ്്ഹത്്ിക്്്

ക്ടം്ബത്്ിന്മ്ഖയ്മപന്്്ിയ്കടദ്രിതാേവ്ാസ
നിധിയിൽ്്നിന്്ാണ്സഹായംഅന്വദിച്്ത.്
സിഎച്്ിക്്്ഉമ്്യക്്്്ംഭാരയ്യക്്്്ംആെീവനാ
നന്്സഹായവം്മ്നീെിന്പഠനസഹായവ്മാ
ണ്ലഭിച്്ത.്വിദയ്ാർഥിയായിര്ന്്മ്നീെിക്്്മ്
ഴ്വൻ്്പഠനകെലവം്സർ്്ക്്ാർ്്ഏകറ്്ട്ത്്്.
ശോക്്റ്്്മണിയം്പപ്ഖയ്ാപിച്്്.

സ്വാദിഖ്മ്സ്്ിയാർ്്
ഇനിദീപ്തസ്മരണ

ജോ.ടി.കക.പീറ്്ർ
വെപ്്ട്്്ർ: ശതരെത്്്
ശോ.ടി.കെ.പീറ്്ർ (രാ
ജ–്67)അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:
െറ്്ാനം ൊട്്്ർ ശോ.
ശോഫി.മെൻ:പപ്താപ്
പീറ്്ർ (ൊർശട്്ഡ് അ
ക്്ൗണ്്നറ്,്ദ്ബായ)്.മ
ര്മെൾ:നിഷ.

എൽ.ക്ഷ്ണക്മാരി
കൊല്്ം:ബിഎസഎ്ൻ
എൽെിട്്.സ്പപ്ണ്്്ഇര
വിപ്രം പേ്ീേരവണ–
160ലക്്്മിമന്്ിരത്്ിൽ
എൽ.ക്ഷണ്ക്മാരി
(81)അന്്രിച്്്.

ജോർജ്വർഗീസ്
െന്്നപ്്ള്്ി: ഇടത്്ിട്്
അക്്ര വടശക്്തിൽ
ശോർജ് വർഗീസ് (ക്
ഞ്്്ശോൻ–75)നയ്്ശോ
ർക്്ിൽഅന്്രിച്്്.സം
സെ്ാരം പിന്്ീട.് ഭാരയ്:
ക്ഞ്്മ്്.മക്്ൾ:റ്ബി
ൻ വർഗീസ് (െയ്്ൻസ,്
നയ്്ശോർക്്്),ശോമിവർ
ഗീസ്(െലിശോർണിയ).
മര്മക്്ൾ:െിബിവർഗീ
സ്(െയ്്ൻസ,്നയ്്ശോർ
ക്്്). ശോഷ് ശോൽശക്്
(െലിശോർണിയ).

പി.സരസ്വതി
അഞ്്ാലം്മ്ട:്മ്ര്ന്്
ൽെപന്്്ഭവനിൽപശരത
നായെനാർദ്്നൻനായ
ര്കടഭാരയ്പി.സരസവ്തി
(68)അന്്രിച്്്.

ക്ഞ്്മ്്
ഏഴംക്ളം: ശതപ്്്പാെ
െിെമണ്്ിൽ(കതങ്്്ംത
െയിൽ) ടി.സി.ഗീവർഗീ
സിക്്് ഭാരയ്ക്ഞ്്മ്്
(70) അന്്രിച്്്. ഏഴം
ക്ളംമ്ള്്്രിനെ്യ്്ത്്്
ക്ടം്ബാംഗമാണ.്മക്്
ൾ: അലകസ്് (മസെ്
ത്്്),അനീഷ്(െിയാദ)്,
അനി.മര്മക്്ൾ:സമ്ി
ത (മസെ്ത്്്), െിത്്്
(േൽഹി), വനനാൻ
മാതയ്്(സിംഗപ്്്ർ).

സി.എം.സാമ്വൽ
കൊറ്്നാട:് കനടം്പ്ര
െരിവ്ൊലായിൽ സി.
എം. സാമ്വൽ (64)
അന്്രിച്്്. സംസെ്ാ
രംനടത്്ി.ഭാരയ്:വവ
ക്്ംപള്്ിക്്ൽശോസ
മ്്. മക്്ൾ: നിബിൻ,
നിഷ.മര്മക്്ൾ:സൗ
മയ്,ല്യിസ.്

തങ്്മ്്
ക്മ്്നാട–്െടപപ്:െണ്്്
രാലിൽ കെ.സി. ൊ
ശ്ക്യ്കടഭാരയ്തങ്്മ്്
(78)അന്്രിച്്്. ൊന്്ി
െണ്്ംശപര്ർ െക്്്ള
ത്്് ക്ടം്ബാംഗമാണ.്
മക്്ൾ:ശോർജക്്ട്്ി,വ
ൽസമ്്, കൊച്്്ശോൾ ,
അൽസി,സാബ,്സജ്
(ഇര്വരം്യ്കെ).

ജാനകി
മ്ണ്്മല:കൊട്്ിപാെയി
ൽപശരതനായഅഴെ
ൻ ശെേവക്്് ഭാ ര യ്
ൊനെി(80)അന്്രി 
ച്്്.  മ ക്്ൾ:  പാസ്്് ്ർ
ക്ഞ്്്ശോൻ,  കൊ
ച്്്ശോൻ,  രാ ജ,്  സ
െി . 

ഏലിയാമമ
ൊന്്ി:കെല്്ക്്ാട് െപ്്
യിൽകെ.കെ.ശേവിേി
ക്്് ഭാരയ് ഏലിയാമമ
(ക്ഞ്്മ്്–78)അന്്രി
ച്്്.മക്്ൾ:ഷാെി,സെി,
അെി,അബ,്ഷിജ,്ടി
ജ,്അനിത.

എം.ഒ.പ്ന്്്സ്
തിര്വൻവണ്്്ർ: മഠ
ത്്ിശലത്്് െണ്്ത്്ി
ൽ എം.ഒ.പ്ന്്്സ്
(ക്ഞ്്്ശോൻ-68)
അന്്രിച്്്. ഭാരയ്:  ക്
ന്്ശങ്്രി ശതവന്്ത്്്
ക്ഞ്്മ്്.

ഏലിയാമ്്
പന്്ളം: പ്ഴിക്്ാട് എ
ണ്്ശേരിൽ പ്ത്്ൻവീ
ട്്ിൽകെ.തങ്്ച്്നക്െഭാ
രയ്ഏലിയാമ്് (72)അ
ന്്രിച്്്.
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നിരവധിഹിറ്്്െിത്തങ്്
ളില്ചടയാണ് രൺ

വീർസിങ്താരമായിമാറിയ
ത്. രൺ്്വീർ്് സിങ്്ിച്ന്് മി
ക്് െിത്തങ്്ൾ്്ക്്്ം മികച്്
ന്തരക്്കസ്വീകാര്യതയാണ്
െഭിക്്ാറ്ളളത്. നോക്ഡൗ
ൺ്് സമയത്്്ം നോഷ്യൽ്്
മീഡിയയിൽ്് ആക്റ്്ീവാണ്
രൺ്്വീർ്്.ഇന്പ്ൾരൺ്്വീർ്്
സിങ്രങ്്്വച്്പ്തിചൊര്
ഇൻ്്സ്്് ്ത്ഗാംെിത്തംനോഷ്യ
ൽ്്മീഡിയയിൽ്്വവറൊയി
മാറിയിര്ന്്്.
ചനറ്്്ഫ്ളിക്സിൽ്്സംന്തര

ക്്ണംചെയ്്്ന്്വടഗർ്്കി
ങ്എന്്ചവബ്സീരിസിചെ

നോ എക്നോട്്ിക്്ിച്ന്്
നോന്ട്യിൽ്്തച്ന്്മ്ഖംവ
ച്്്ളള ഒര് െിത്തമാണ് ര
ൺ്്വീർ്്രങ്്്വച്്ിര്ന്്ത്.ഇ
ത്ആരാണ്ചെയ്തത്എന്്്
ചോട്്ിച്്ിരിക്്്ന്് ഒര് സ്
വമെിച്ക്പ്്ം ക്റിച്്ാണ്
രൺ്്വീർ്്െിത്തംനോസ്്്്്ചെ
യ്തിരിക്്്ന്്ത്.തമാശകൾ്്
വളചരആസ്വദിക്്്ന്്ഒരാ
ൾ്്ര്ടിയാണ്രൺ്്വീർ്്.അ
ത് സ്വന്്ം ന്തടാള്കളാചണ
ങ്്ിൽ്്നോല്ംനടൻ്് ആസ്വ
ദിക്്ാറ്ണ്്്.
അനതസമയം രൺ്്വീറി

ച്ന്്നോസ്്്്ിന്താചഴകമന്്്്
മായിഭാര്യദീരികരദ്നൊ

ൺ്്എത്്ിയിര്ന്്്.ഇതിൽ്്
ഇന്പ്എന്്ാണ്ഇത്തതമാ
ശ?മിക്്ദിവസങ്്ളില്ംനി
ങ്്ൾ്്ഇങ്്ചനയാണ്എന്്ാ
ണ് ദീരികക്റിച്്ിരിക്്്ന്്
ത്. രൺ്്വീറിച്ന്് നോസ്്്്ിന്
താചഴഅട്ത്് സ്ഹ്ത്്ാ
യഅർ്്ജ്ൻ്്കപ്റ്ംകമന്്്്
കള്മായി എത്്ിയിര്ന്്്.
സിങ്ഈസ്കിങ്,ഖിൽ്്നോ
എക്നോട്്ിക്്്എന്്ിങ്്ചന
യാണ്രൺ്്വീർ്്സിങ്്ിച്ന്്
െിത്തത്്ിന് താചഴആരാധ
കര്ചട കമന്്്്കൾ്്. നോക്
ഡൗൺ്്കാെത്്്മിക്്ദിവ
സങ്്ളില്ംരൺ്്വീറ്ംദീരി
കയ്ംനോസ്്്്്കള്മായിഎ

ത്്ാറ്ണ്്്. സിനിമാത്്ിര
ക്്്കൾ്്ക്്ിചടയില്ം നോ
ഷയ്ൽ്്മീഡിയയിൽ്്സജീവമാ
കാറ്ളള താരങ്്ളാണ് ര
ൺ്്വീർ്്സിങ്്്ം ദീരികാര
ദ്നൊണ്ം. വർ്്ഷങ്്ൾ്് നീ
ണ്്ത്രണയത്്ിചൊട്വിൊ
ണ്ഇര്വര്ംവിവാഹിതരാ
യത്. വിവാഹ നശഷവ്ം
നോളിവ്ഡിൽ്്സജീവമായി
ര്ന്്്ഇര്വര്ം.ഇന്്യ്യ്ചട
മ്ൻ്് ത്കിക്്റ്്്താരംകരിൽ്്
നദവിച്ന്് േനൊരിക്്് െി
തത്ം83യാണ്ഇര്വര്ചടയ്ം
പ്തിയ സിനിമ. െിത്തത്്ി
ല്ം രൺ്്വീറിച്ന്് ഭാര്യയാ
യിട്്ാണ്ദീരികഎത്്്ന്്ത്.

കട്വയ്പക്്പ്്മ്ളളെിതര്വ്മായി

രണ്്വീർ്്സിങ്

അയുഷമ്ാൻആരാധികയകുു്ു
നൽകിയസർപരുൈസ്
കൊ നറാണയ്ചടരശ്്ാത്്െ

ത്്ിൽരാജ്യംനൊ
ക്്്ഡൗണിനെക്്്നരായനതാചടആ
നോഷങ്്നളാരാർട്്ികനളാഒന്്്മില്്ാ
ചതവീട്കളിൽതച്ന്അടച്്ിരിപ്്ാണ്
ആള്കൾ.തച്ന്്ആരാധികയ്ക്്ായി
ആയ്ഷ്മാൻഖ്റാനചെയ്തഒര്
സ്നനഹത്രകടനമാണ്ഇന്പ്ാൾനസാ
ഷ്യൽമീഡിയയ്ചടത്ശദ്്കവര്ന്്ത്.
ആയ്ഷ്മാച്ന്്വെിചയാര്ആരാധിക
യായനമാണഷായ്ചട49-ാംജന്്ദിന
മായിര്ന്്്കഴിഞ്്ദിവസം.നൊ
ക്്്ഡൗൺകാരണംപ്റത്്ിറങ്്ാനനാ
ജന്്ദിനംസ്ഹ്ത്്്കൾച്ക്ാപ്്ംആ
നോഷിക്്ാനനാനമാണയ്ക്്്സാധിച്്ി
ച്ല്ങ്്ില്ം,തച്ന്്ത്രിയച്പ്ട്്താരംനൽ
കിയരിറന്്ാൾസമ്്ാനത്്ിച്ന്്സ
ന്ന്ാഷത്്ിൊണ്നമാണ.നമാണയ്ചട
മക്്ളായജാൻവിയ്ംകാവ്യയ്മാണ്
നസാഷ്യൽമീഡിയവഴിഅമ്്താങ്്ള്
ചടവെിചയാര്ആരാധികയാചണന്്
കാര്യംആയ്ഷ്മാചനഅറിയിച്്ത്.അ
മ്്നയാട്ജന്്ദിനത്്ിൽഒരാശംസനന
രാനവാഎന്്്ംജാൻവിയ്ംകാവ്യയ്ം
താരന്ത്ാട്അഭ്യർത്്ിച്്്.
ഇത്അമ്്യ്ചടക്വാറവ്ന്്ൻകാെ

ച്ത്ജന്്ദിനമാണ്.നിങ്്ൾഅമ്്ചയ
ആശംസിച്്ാൽഅതില്ംസ്ചരഷ്യൽ
ആയമച്റ്ാന്്്ംഞങ്്ൾക്്്നൽകാനി
ല്്.അമ്്താങ്്ള്ചടസിനിമകചളസ്നന
ഹിക്്്ന്്്,ഞങ്്ൾഞങ്്ള്ചടഅമ്്
നയയ്ം.ഈനൊക്്്ഡൗൺകാെത്്്ം
ഞങ്്ൾഅമ്്യ്ചടജന്്ദിനംസ്പ്്ർ
സ്പ്്ർസ്ചരഷ്യൽആക്്ാൻത്ശമിക്്്
കയാണ്,എന്്ായിര്ന്്്ആയ്ഷ്മാ
നായികാവ്യയ്ചടവാക്്്കൾ.
കാവ്യയ്ചടയ്ംജാൻവിയ്ചടയ്ം

ആവശ്യംനകട്്ആയ്ഷ്മാൻഒര്സർ
വ്തരസ്ഗിഫ്റ്്്തച്ന്നൽകാൻതീര്
മാനിക്്്കയായിര്ന്്്.ഗിത്്ാർമീട്്ി
ചകാണ്്്നമാണയ്ക്്ായിരിറന്്ാൾഗാ
നംരാട്ന്്വീഡിനയാആണ്ആയ്
ഷ്മാൻഇൻസ്്്്ത്ഗാമിൽരങ്്്വച്്ത്.ഒര്
സ്ചരഷ്യൽജന്്ദിനാശംസ.അചത,ന

മ്്ൾക്വാറന്വറനിൽആണ്.അചത,
നമ്്ൾനൊക്്്ഡൗണിൊണ്.രന്ക്മ
റ്്്ള്്വചരസന്ന്ാഷിപ്്ിക്്ാന്ള്്ചെ
റിയചെറിയഅവസരങ്്ൾനമ്ച്ക്
ന്പ്ാഴ്ംകച്ണ്ത്്ാം,എന്്ാണ്വീഡി
നയാരങ്്്വച്്്ചകാണ്്്ആയ്ഷ്മാൻ
ക്റിക്്്ന്്ത്.

ടര്ശസ്തമായമസക്്െിഎ
ന്്ഗാനത്്ിച്ന്്റീമി

ക്സാണ്കഴിഞ്്ദിവസമാണ്
ടി-സീരിസ്യ്ട്യ്േില്ചടപ്റ
ത്്്വിട്്ത്.ഡൽഹി6എന്്െി
ത്തത്്ിചെയാണ്ഗാനം.തനി
ഷ്കാണ്ഗാനംപ്നസ്ഷ്്ിച്്ത്.
ത്ൾ്്സിക്മാറ്ം,സജിത്ടണ്ഠ
ന്ംനെർ്്ന്്ാണ്റീമിക്സ്ഗാനം

രാടിയിരിക്്്ന്്ത്.െിത്ത
ത്്ിച്ന്്വീഡിനൊയിൽ്്
നോളിവ്ഡ്താരംസി
ദ്്ാർ്്ത്്്മൽ്്നോത്ത
യ്ംതാരസ്താറിയ
യ്മാണ്അഭിനയിച്്
ത്.

എന്്ാൽ്്ഗാനം
ഇറങ്്ിയനൊചടശ
ക്്മായഎതിർ്്പ്്ാ
ണ്നോഷ്യൽ്്മീ
ഡിയയിൽ്്കണ്്
ത്.ഗാനത്്ിച്ന്്
കമന്്്്ചസക്്നി
ൽ്്വെിയത്രതി
നഷധമാണ്നടക്്്
ന്്ത്.ഗാനത്്ിച്ന്്

നിർമാതാക്്ളായടി-
സീരിസിചനതിനരയ്ം,ത

നിഷ്കിചനതിനരയ്ംവെിയ
ത്രതിനഷധമാണ്ഉയര്ന്്ത്.ഇ
ത്്രത്്ിൽ്്ഒര്ഗാനച്ത്ന
ശിപ്്ിക്്ര്ത്എന്്ാണ്ത്രധാ
നമായ്ംഉയര്ന്്ത്രതിനഷ
ധം.
ഇതിന്രിന്്ാചെയാണ്ഗാ

നത്്ിച്ന്്യഥാർ്്ത്്സംഗീത

സംവിധായകൻ്്എ.ആർ്്.റഹ്്ാൻ്്
സംഭവത്്ിൽ്്രനോക്്മായിത്ര
തിനഷധംഅറിയിച്്്രംഗത്്്എ
ത്്ിയത്.ഒറിജിനൽ്്മസക്്െി
യ്ചടെിങ്്്ട്വിറ്്റിൽ്്ചഷയർ്്ചെ
യ്താണ്റഹ്്ാച്ന്്ത്രതികരണം.
ഒപ്്ംറഹ്്ാൻ്്ക്റിച്്്.ഡയറക്റ്്
ർ്്മാര്ചടടീം,സംഗീതസംവിധാ
യകച്ന്്,ഗാനരെിതാവിച്ന്്,രി
ച്ന്അഭിനനതാക്്ള്ചടയ്ംനൃ
ത്്സംവിധായകര്ചടയ്ംരി
ന്്്ണ,ഒപ്്ംവിത്ശമംഇല്്ാചതര
ണിചയട്ത്്െിെിംത്ര്..ഇങ്്
ചനക്റിച്്്.എള്പ്്ംറീമിക്സ്
ചെയ്്്ന്്തിചനഒര്രാട്്ിന്രി
ന്്ിചെഅദ്്്വാനംഓർ്്പ്്ിക്്്ക
യായിര്ന്്്റഹ്്ാൻ്്.എന്്ാൽ്്
രിന്്ീട്റീമിക്സ്രതിപ്്്ംറഹ്്ാ
ൻ്്ചഷയർ്്ചെയ്തിട്്്ണ്്്.
ഇതിന്രിന്്ാചെഗാനത്്ി

ച്ന്്രെിതാവ്ത്രസ്ൺ്്നോഷി
യ്ംരംഗത്്്എത്്ി.യഥാർ്്ത്്
മസക്്െിഹ്ദയത്്ിൽ്്ചൊട്്്
നിൽ്്ക്്്ന്്താചണന്്്ം.ഗാന
ത്്ിച്ന്്യഥാർ്്ത്്ശിൽ്്പ്്ികളാ
യറഹ്്ാന്ം,തനിക്്്ം,ഗായക
ൻ്്നൊഹിത്ൌഹന്ംഇന്പ്ഴ
ച്ത്റീമിക്സ്നകൾ്്ക്്്ന്പ്ൾ്്
ഏചറദ്:ഖമ്ച്ണ്ന്്്ംത്രസ്ൺ്്
ക്റിച്്്.രാനകഷ്ഓംത്രകാശ്
ചമഹ്റസംവിധാനംചെയ്ത്
2009ൽ്്പ്റത്്ിറങ്്ിയചൊമാ
ന്്്ിക്സിനിമയാണ്ഡൽ്്ഹി9.
അഭിനഷക്േച്്ന്ം, നോനംക
പ്റ്ംത്രധാനനവഷത്്ിൽ്്എ
ത്്ിയത്.

ൊട്്ിപന്്്റീമികസ്ിപെ
ക്റിച്്്റഹ്മാൻ

ടര്ാൻസജ്െൻഡേഴസ്ിജെ
സഹായിച്്്െയസ്രയ്
ടര്ാൻ്്സ്ചജൻ്്നഡഴ്സിന്ക്
റച്്്ദിവസംമഞ്ജ്വാര്യർഭ
ക്്ണചമത്്ിച്്ിര്ന്്്.ഇന്പ്
ഴിതാ  ത്ടാൻസ്ചജൻനഡഴ്സി
ന്സഹായവ്മായിഎത്്ിയി
രിക്്്കയാണ് നടൻ ജയസ്
ര്യയ്ം ഭാര്യയ്ം. ചെയ്സ്ബ്
ക്്ിൽഒര്ക്റിപ്്്രങ്്്വച്്ിരി
ക്്്കയാണ് നമക്്പ്്് ആർ്്ട്്ി
സ്്് ്ായ രഞ്ജ് രഞ്ജിമാർ്്. ജ
നയട്്ൻ,രരിെയച്പ്ട്്നാള്മ്
തൽ,വർഷങ്്ൾഎണ്്ി തിട്്
ച്പ്ട്ത്്ാൻരറ്്ില്്,അന്്്മ്
തൽഇന്്്വചര,എന്്്ആവ
ശ്യവ്ം അറിഞ്്് ചരര്മാറ്
ന്് ഒര് മന്ഷ്യസ്നനഹി എ
ന്്ാണ് രഞ്ജ് ചെയ്സ്ബ്
ക്്ിൽക്റിച്്ിരിക്്്ന്്ത്.നോ
ക്്്ഡൗൺ നീട്്്കയാണ് എ
ന്്റിഞ്്ന്പ്ൾസരിതനെച്്ി
യ്ം,ജനയട്്ന്ംമാറിമാറിവി
ളിച്്്. ഞങ്്ൾ്് എല്്ാവര്നട
യ്ംവിനശഷങ്്ൾനോദിച്്റി
ഞ്്്, ധ്വയയ്ചടഅക്്ൗണ്്്
നമ്്ർ നോദിച്്്,അമ്്തിനാ
യിരംര്രഇട്്്തന്്്,അതിന്
ഞങ്്ൾ്്അരിയ്ംമറ്്്സാധ
നങ്്ള്ം വാങ്്ിചയന്്ാണ് ര
ഞ്ജ്ക്റിച്്ിരിക്്്ന്്ത്.

വീട്്ിൽപെയന്്്്്പെയത്അസക്ർഅലി
ലോക്്് ഡൗൺ

കാെത്്് വീട്്ി
ന്ള്്ിൽ കഴിയ്ന്് താര
ങ്്ള്ം മറ്്്ള്്വചര നോ
ചെതചന്്ഇഷ്്രരിരാടിക
ളിൽമ്ഴ്കിയിരിക്്്കയാ
ണ.് െിെർ നോഷയ്ൽ മീ
ഡിയയിൽസമയംചെെവ
ഴിക്്്നപ്്ൾമറ്്്െിെനോ
ഗാർഡനിങ്്ില്ം രാെക
ത്്ില്ചൊചക്്യാണ് തശ്
ദ്് നകതദ്്്ീകരിച്്ിരിക്്്ന്്
ത.്െിെർവീട്അട്ക്്ിെിട്്
ചപ്്ട്ത്്ാന്ംഈസമയം
മാറ്്ിചവച്്ിരിക്്്ന്്.്നടി
മംമത്നൊഹൻദാസാചണ
ങ്്ിൽവീട്ചരയിന്്്ടിച്്്സ്

ദ്്രമാക്്്കയാണ്ഒഴിവ്നവ
ളയിൽ.ഇതിചന്്്െിതത്വ്ംഒ
ര്ക്റിപ്്്ചൊചക്്ആരാധ
കര്മായിരങ്്്വച്്ിര്ന്്്താ
രം.ആസിഫ്അെിയ്ചടസ
നോദരന്ം നടന്ചൊചക്്
യായ അസക്ർ അെി വീട്
ചരയിന്്്ടിക്്്കയാണ് ഈ 
കവ്ാറവന്്്ൻകാെത്്.്വീട്്ി
ചെചഗയിറ്്ിന്ചരയിന്്്ടിക്്്
ന്്െിതത്ംരങ്്്ചവച്്ിരിക്്്ക
യാണ്നടൻഅസക്ർഅെി
ഇനപ്്ൾ. ഇചൊര് മികച്്
സ്്െമാക്്ിമാറ്്്കയാണ്താ
ചനന്് തെചക്്നട്്ചടയാണ്
താരംെിതത്ംരങ്്്വച്്ിരിക്്്
ന്്ത.് ആരാധകനരചറയ്ള്്

താരത്്ിചന്്്പ്ത്്ൻെിതത്ം
ആരാധകനരചറ്്ട്ത്്ിരിക്്്
കയാണ് ഇനപ്്ൾ, ഇനപ്്ഴി
താനോ രണിചയന്്ാണ്
ആരാധകർതമാശര്നരണ
നോദിക്്്ന്്ത.്കവ്ാറവന്്്ൻ
കാെത്്് സ്ഖമായിരിക്്ണ
ചമന്്്ംവീട്്ിൽതചന്്സ്ര
ക്്ിതമായിരിക്്ണചമന്്്ം
ആരാധകർ ക്റിച്്ിരിക്്്
ന്്.്ഹണിേീ2.5എന്്െിതത്
ത്്ില്ചടമെയാളസിനിമയി
ൽനായകനായിഅരനങ്്റി
യഅസക്ർച്ര്ങ്്ിയസമ
യംചൊണ്്്തചന്്ഒര്രിടി
നല്്കഥാരാത്തങ്്ൾഅവത
രിപ്്ിച്്്.

മഞജ്്വിനൊപ്്ം
ച്വട്നവച്്്കാളിദാസ്സ ന്ത്ഷ്ശിവൻസംവി

ധാനംചെയ്്്ന്്പ്തി
യെിത്തമാണ്ജാക്്്ആൻഡ്
ജിൽ. കാളിദാസ് ജയറാമ്ം മ
ഞ്ജ്വാര്യര്മാണ്െിത്തത്്ി
ൽതര്ധാനകഥാരാതത്ങ്്ളാചയ
ത്്്ന്്ത്. െിത്തത്്ിചെ നോ
ച്ട്കൾസമ്ഹമാധ്യമങ്്ളിൽ
വവറൊയിര്ന്്.്ഇനപ്്ഴിതാ
പ്തിചൊര്നോച്ട്പ്റത്്്
വിട്്ിരിക്്്കയാണ്കാളിദാസ്.

മഞ്ജ്വിചൊപ്്ംകാളിദാ
സ്ഡാൻസ്കളിക്്്ന്്െിത്ത
മാണിത്.നേസിൽനോസഫ്ം
അജ്വർഗീസ്ംഇവർച്ക്പ്്
മ്ണ്്്.നിരവധിനരരാണ്െിത്ത
ത്്ിന് കമന്്്്കള്മാചയത്്ി
യിരിക്്്ന്്ത്.
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ജമല്്ബണ്്:ജൊലോണവവറസ്വയ്ാരനത്്ിജന്്്
രശ്്ാത്്േത്്ില്്കര്ിക്്റ്്്ലോരംനിശ്്ോവസ്്
യിോജണങ്്ിലം്ഇന്്്യന്്കര്ിക്്റ്്്ടീമിജന്്്ഓസ്ലക്ട
േിയന്്രരയ്ടനംമ്ന്്നിശ്്യിച്്കര്രാരംനടക്്ാന്
ള്്സാധയ്തതള്്ാജതഓസ്ലക്ടേിയന്്കര്ിക്്റ്്്ലോ
ര്്ഡ.്രരയ്ടനംനടന്്ാല്്വിരാട്ലൊഹ്േിജയയം്
സംഘജത്്യം്ഐസലേഷനില്്രാര്്പ്്ിക്്ാന്്
ലൊട്്ല്്വജരതയാറാക്്ിയിരിക്്്രയാജണന്്ാണ്
വിവരം.ഓസ്ലക്ടേിയയിജേത്്്ന്്ഇന്്്യന്്കര്ിക്്റ്്്
ടീമിജനനിശ്്ിതരാേയളവില്്ഐസലേഷനില്്
രാര്്പ്്ിലക്്ട്്ിവന്്ാല്്അജല്്യഡ്്ഓവേിജേപ്
തിയലൊട്്ല്്അതിനായിവിട്്്നല്്രാനാണ്തീര്
മാനം.ഇന്്്യന്്കര്ിക്്റ്്്ടീമിന്രരിശീേിക്്ാന്ള്്
സമ്്്ര്്ണസൗരരയ്ംഒര്ക്്ിയാകം്ഈലൊട്്ല്്
ഐസലേഷനായിവിട്്്നല്്ക്ര.ഇന്്്യയ്ജടഓസീ
സ്രരയ്ടനംനടക്്്രയാജണങ്്ില്്വിരാട്ലൊഹ്േി
ക്്്ംസംഘത്്ിനം്ഐസലേഷനില്്രഴിയാന്്ശ
തലൊടിരള്്മ്ടക്്ിനിര്്മിച്്പ്തിയലൊട്്ല്്വിട്്്
ജൊട്ക്്ാജമന്്്സൗത്്്ഓസ്ലക്ടേിയന്്കര്ിക്്റ്്്
അലോസിലയഷന്്(എസഎ്സിഎ)തേവന്്രീത്്്
കബ്ാഡഷ്ായാണ്കര്ിക്്റ്്്ഓസ്ലക്ടേിയതേവന്്ജര
വിന്്ലോബര്്ട്സിജനഅറിയിച്്ത.്
ഇതിന്പ്റജമമറ്്്രണ്്്ലൊട്്ല്രള്്ക്ടിഐ

സലേഷന്്ജസന്്്റ്രളാക്്്ന്്തിന്ള്്രരിരണന
യില്ട്്്.ജൊലോണവവറസ്വയ്ാരനത്്ിജന്്്ര
ശ്്ാത്്േത്്ില്്ഓസ്ലക്ടേിയന്്സര്്ക്്ാര്്യാകത്ര
ള്്ക്്്ള്്ജപ്്ജടരട്ത്്നിയകന്്്ണങ്്ളാണ്ഏര്്ജപ്്
ട്ത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്ഈസാഹചരയ്ത്്ില്്ഇന്്്യയ്
ജടഓസീസ്രരയ്ടനംമ്ന്്നിശ്്യിച്്കര്രാരംനട
ന്്ാല്്സന്്ര്്ശരടീമംരങ്്ള്ജടആലോരയ്സംരക്്
ണത്്ിന്ള്്വഴിരള്്ലതട്രയാണ്ഓസീസ്കര്ിക്്
റ്്്ലോര്്ഡ.്
ഇതിജന്്്ഭാരമായാണ്ടീമിജനഐസലേഷനില്്

രാര്്പ്്ിക്്ാന്്സ്്േംലതട്ന്്ത.്ഈവര്്ഷംഓസ്
ലക്ടേിയയില്്നടലക്്ട്്ടവ്ന്്്ി20ലോരരപ്്്നിേവി
ജേസാഹചരയ്ത്്ില്്റദ്്ാക്്്രലൊനീട്്ിവയക്്്്ര
ലൊജചലയ്്ട്്ിവര്ജമന്്ാണ്റിലപ്്ര്്ട്്്.ജൊവിഡ്
ലക്രാലട്്ലക്്ള്്പ്ര്്ണമായം്രാേിച്്്ഇന്്്യജയ
സവ്ീരരിക്്്ജമന്്ാണ്റിലപ്്ര്്ട്്്രള്്.ഇന്്്യജയ്ടഓ
സ്ലക്ടേിയന്്രരയ്ടനംറദ്്ാലക്്ട്്സാഹചരയ്ംഉര്
ത്്ിരിഞ്്ാല്്ലൊടിക്്ണക്്ിന്ര്രയ്ജടനഷ്്മാ
ണ്ഓസ്ലക്ടേിയന്്കര്ിക്്റ്്്ലോര്്ഡിന്സംഭവിക്്്
ര.

മെസിക്്്‘കത്്ി’വച്്യാള്്
പിടിയില്്
സി.മക.രാടേഷ്ക്മാര്്

ജോണാള്്ഡീല്ഞ്രയറ്്ിജത്്ളി
ഞ്്ജബലോജൊറിലോജട്്യിജേമി
ജനയ്ലോ സ്ലറ്്ഡിയത്്ിനട്ത്്്ള്്
ജചറിയകര്ലദശമാണ്റ്സ്്്്ര്്സിറ്്ി.അ
വിജട വളജര ലൊഷായ ഒര്ബാര്്ബ
ര്്ലോപ്്ിന്മ്ന്്ില്്തിക്്്ംതിരക്്്ം
രട്്ാണ്അവിലടക്്്എത്്ിലൊക്്ി
യത.്ഏജതങ്്ിലം്താരംവന്്ിട്്്ട്്ാ
ക്ജമന്്കര്തീക്്യിോണ്അല്ങ്ട്്്
ജചന്്ത.്എന്്ാല്്,താരങ്്ജളസ്ന്്ര
താരമാക്്്ന്്ഒര്താരമാണ്അവിജട
യിര്ന്്ത.്അലദ്്ഹജത്്ലതടിജയത്്ി
യമാധയ്മകര്വര്്ത്്രരായിര്ന്്്അവ
രില്്ഭ്രിഭാരവം്.അവര്്ക്്ിടയില്ജട
അരത്്്രയറി.വളജരവിശാേമായഒ
ര്മ്റിയില്്ചാര്രലസരയിേിരിക്്്ര
യാണ്നമ്്്ജടനായരന്്.ഏേിജാലോ
റസ്എന്്ാണ്രക്്ിയ്ജടലരര.്സ്്േ
ജത്്യ്വാക്്ള്്ഏറ്്വ്മധിരംസന്്
ര്്ശിക്്്ന്്ബാര്്ബര്്ലോപ്്ാണ്ഇത.്
രാരണംഏറ്്വം്പ്തിയരാഷനില്
ള്്മ്ടിജവട്്്തജന്്രാരണം.അജോ
ന്്്മല്്,ലോറസിജനകര്ശസത്നാക്്ിയ
ത.്
സ്പ്്ര്്ഫ്ട്ലോള്്താരങ്്ള്ജടമ്

ടിജവട്്്രാരനാണ്എേിജലോറസ.്അ
ത്മാകത്മല്്,അര്്ജവന്്്ന്്താരങ്്ള്
ജടഒരീഷയ്ല്്മ്ടിജവട്്്രാരനാണ്ഇ
ലപ്്ള്്രക്്ി.സാക്്ാല്്േയണല്്ജമ
സിയ്ജടതേയക്്്്വജരരത്്ിവച്്യാ
ളാണ് ലോറസ.് ജമസി,അരവ്ീലോ,എ
യഞ്്്ല്്ഡി മരിയ, മസ്രരാലൊ, മാ
ര്്ലൊലോലൊ,ഒറിലൊണ്്ത്ടങ്്ിയ
വര്ജട തേമ്ടി ജവട്്ിയത് ഇലദ്്ഹമാ
ണ.്എന്്ാല്്,ഇസക്്ിലയല്്ോലവസി
യം്ഇസക്്ിലയല്്രാജരയം്മ്ടിജവ
ട്്ാജനത്്ിയലപ്്ഴാണ് തമാശ. രണ്്്
ലരര്്ക്്്ംജമസിലയലപ്്ജേയ്ള്്സാ
ധാരണജവട്്്ലൊരാ.പ്തിയജവവറ
റ്്ിയില്ള്്വരഷന്്.നമ്്്ജടജനയമ്

റം്ക്ട്്ര്ജോജക്് ജചയത്ിലല്.്.?അ
ത്ലൊജേഒജരണ്്ംലവണജമന്്്.സംര
തിക്ട്ങ്്ി.ജചയത്്എങ്്ാനം്ലോശ
മായിപ്്യാല്് തജന്്് രാരയ്ം ലൊക്്ാ
കം്.
എന്്ായാലം്രണ്്്ംരലര്ിച്്്രത്്ി
ജയട്ത്്്. മ്ടിജവട്്ിക്്ഴിഞ്്ലപ്്ള്്
ോലവസിരണ്്ാടിയിജോന്്്ലൊക്്ി.
മ്ഖഭാവംലോറസ്കശ്ദ്്ിക്്്ന്്്ട്്ായി
ര്ന്്്.ആദയ്ം രൗരവം രിന്്ീട് ഇത്

ജൊള്്ാലല്്എന്് ഭാവം.എന്്ായാ
ലം്മ്ടിജവട്്്സ്പ്്ര്്.എന്്ാല്്,അരവ്ീ
ലോയക്്്ാണലക്തഏറ്്വം്നല്്രാഷ
നില്് മ്ടിജവട്്ിജ്ക്ട്ത്്ജതന്്ാണ്
ലോറസിജന്്്ഭാഷയ്ം.
തേയ്ജടഇര്വശങ്്ളിലം്രട്്്

വേന്രള്്ഇട്്്പ്തിയരീതിയിജോര്
രട്്ായിര്ന്്്അത.്അരവ്ീലോയക്്്്ഇ
ത്നന്്ായിഇണങ്്്ന്്്ജട്്ന്്ാണ്
ലോറസിജന്്്അഭികര്ായം.എന്്ാല്്,ത

ജന്്ഏറ്്വ്മധിരം കത്ില്്ടിപ്്ിച്്ത്ജമ
സിജയ രാണാന്് സാധിച്്താജണന്്്
ലോറസ്രറഞ്്്.ലോരംആരാധിക്്്
ന്്ജമസിയ്ജടതേയില്്വരവിറച്്്
ജൊട്്ാണ് രത്്ി വച്്ജതന്്്അലദ്്
ഹം ലോറസ് ജവളിജപ്്ട്ത്്ി. വേിയ
രാഷജൊന്്്ംലവട്്നീജവട്്ിയാല്്മ
തിജയന്്ായിര്ന്്്ജമസിആവശയ്ജപ്്
ട്്ത.്േലവസിഎകത്സമയംലവണജമങ്്ി
ലം്എട്ത്്്ജവട്്ിലക്്ളാന്്രറഞ്്്
വലക്ത.അര്്ജവന്്്ന്്താരങ്്ള്്താമ
സിക്്്ന്്ത്ജബലോജൊറിലോജട്്
യിജേഈ ബാര്്ബര്് ലോപ്്ിന്അട്
ത്്ാണ.് കബ്സീേിയന്്സ്പ്്ര്് താരം
ജോണാള്്ഡീലഞ്്യാണ്എേിജായ്
ജടഇഷ്്താരം.
അലദ്്ഹംഅത്േറ്്ിലൊമിജനയ്ലോ

യില്്എത്്ിയലശഷംതജന്്്രടയില്്
മ്ടിജവട്്ാജനത്്്മായിര്ന്്്. അതാ
ണ് ജീവിതത്്ിജേ മറക്്ാനാവാത്്
സംഭവജമന്്്എേിജലോറസ്രറഞ്്്.
ലോള്്രീപ്്റായിര്ന്്വിക്്റം്ഇവിജട
സന്്ര്്രനാണ.്സ്പ്്ര്്താരംജനയമ്റ്
ജടമ്ടിജവട്്ിയതില്ജടസാല്്്സ്സവ്
ലദശിമിലനര്്കര്ശസത്നായലോജടയാ
ണ്കബ്സീേില്്ബാര്്ബര്്മാര്ജടമ്േയ്
ലമറിയത.്
ലോറസിജനഇവിട്ള്്വര്്രര്ത്ന്്
ത്സ്പ്്ര്്താരങ്്ള്ജടമ്ടിജവട്്്രാര
ന്്എന്്നിേയിോണ.്മിജനയ്ലോക്്
ബ്്ിജന്്് കര്സിഡന്്്ായിര്ന്് മാര്്സി
ലൊഅറ്ലോയാണ്തജന്്അവിജട
രളിക്്്ന്്ഫ്ട്ലോള്്താരങ്്ള്ജടമ്
ടിജവട്്ാന്്ഏലര്ിച്്ത.്അത്തജന്്്ജീ
വിതത്്ില്്വഴിത്്ിരിവാജയന്്്ലോറ
സ്രര്ത്ന്്്.15വര്്ഷമായിഇവിജട
ബാര്്ബര്്ലോപ്്്നടത്്്രയാണ്ലോറ
സ.്എന്്ായാലം്മ്ടിജവട്്ിയതിന്കര്
തിരേമായിഇന്്്നടക്്്ന്്അര്്ജന്്്ീ
ന-ലൊളട്്്ജസമിവരനേിന്ഒര്ടി
ക്്റ്്്ംരിട്്ി.അതിജന്്്സല്ത്ഷത്്ി
ോണ്എേിജലോറസ.്

ദ്ബായ:്ഇന്്്യന്്വനിതാടീംഅട്ത്്വര്്ഷംനയ്്സിോന്്ഡി
ല്്നടക്്ാനിരിക്്്ന്്ഐസിസിയ്ജടഏരദിനലോരരപ്്ി
ന്ലൊരയ്തലനടി.ഇന്്്യജയക്്്ടാജതആതിലേയരായനയ്്
സിോന്്ഡ,്ഓസ്ലക്ടേിയ,ഇംഗ്്ട്്്,സൗത്്ാകര്ിക്്എന്്ിവ
രാണ്ലനരിട്്്ലോരരപ്്ിന്ടിക്്ജറ്്ട്ത്്വര്്.2021ജരകബ്്വ
രിആറ്മ്തല്്മാര്്ച്്്ഏഴ്വജരയാണ്ലോരരപ്്്.2017-20വ
ജരയ്ള്്ഐസിസിയ്ജടവനിതാചാംരയ്ന്്ഷിപ്്ില്്മ്ടങ്്ി
ലപ്്യമ്ന്്്രരമ്്രരളില്്ടീമ്രള്്ക്്്ലൊയിന്്്്രങ്്്വ
യക്്്ാന്്ഐസിസിയ്ജടജടക്നിക്്ല്്രമ്്ിറ്്ിതീര്മാനിക്്്
രയായിര്ന്്്. ഇലോജടയാണ് ഇന്്്യയ്ജട ലോരരപ്്് ജബ
ര്്ത്്്ഉറപ്്ായത.്2017ജേരഴിഞ്്ഏരദിനലോരരപ്്ിജേ
വരനേിസ്്്്്രള്്ക്ടിയായഇന്്്യഐസിസിയ്ജടവനിതാ
ചാംരയ്ന്്ഷിപ്്ില്്രളിച്്21മല്്സരങ്്ളില്്10എണ്്ത്്ില്്ജ
യിച്്ഇന്്്യഎട്്്രളിരളില്്ലോല്്വിലയറ്്്വാങ്്ി.രഴിഞ്്വ
ര്്ഷംനവംബറിോണ്മിതാേിരാജ്നയിക്്്ന്്ഇന്്്യന്്ടീംഅ
വസാനമായിഏരദിനത്്ില്്രളിച്്ത.്ജവസ്്്്്ഇന്്ഡീസിജന
തിലരമ്ന്്്മല്്സരങ്്ള്ജടരരമ്്രയാണ്ഇന്്്യരളിച്്ത.്ഇ
ന്്്യ2-1ന്രരമ്്രവരക്്ോക്്ിയിര്ന്്്.
ഐസിസിചാംരയ്ന്്ഷിപ്്ില്്37ലൊയിന്്്്മായിഓസ്ലക്ടേി

യയാണ്ഒന്്ാംസ്്ാനത്്്രിനിഷ്ജചയത്ത.്ഇംഗ്്ട്്്(29),
സൗത്്ാകര്ിക്്(25),ഇന്്്യ(23)എന്്ിവര്്രണ്്്മ്തല്്നാല്
സ്്ാനങ്്ള്്വജരജയത്്ി.രാരിസത്ാന്്(19),നയ്്സിോന്്ഡ്
(17),ജവസ്്്്്ഇന്്ഡീസ്(13),കശ്ീേങ്്(5)എന്്ിവര്്രട്്ിരയിജേ
മറ്്്ടീമ്രള്്.ഇവരില്്നയ്്സിോന്്ഡ്ആതിലേയജരന്്നിേ
യില്് ലനരിട്്് ലോരരപ്്ിന് അര്്ഹത ലനടിയലപ്്ള്് രാ
ക്്ിസ്്ാന്്,വിന്്ഡീസ,്കശ്ീേങ്്എന്്ിവര്്ക്്്ജ്വേമ്ന്്്മ്
തല്്19വജരകശ്ീേങ്്യില്്നടക്്്ന്്ലോരരപ്്്രവ്ാളിരയര്്ര
ളിലക്്ട്്ിവരം്. ലോരരപ്്ിജേ ലശഷിച്്മ്ന്്് ജബര്്ത്്്ര
ള്്ക്്ായി10ടീമ്രളാണ്രംരത്്്ള്്ജതന്്്ഐസിസിഅറി
യിച്്്.രാക്്ിസ്്ാന്്,വിന്്ഡീസ,്േങ്്എന്്ിവജരക്്്ടാജതഏ
രദിനഅംരതവ്മ്ള്്ബംഗ്്ാലദശ,്അയര്്ോന്്ഡ്എന്്ിവരം്
അഞ്്്റീജയ്ണല്്രവ്ാളിരയര്്ജയിജച്്ത്്ിയതായ്ോന്്ഡ്
(ഏഷയ്),സിംബാബ്ജവ(ആകര്ിക്്),രപ്്്വനയ്്രവ്ിനി(ഈസ്്്്്
ഏഷയ്രസരിക്്്),യ്എസഎ്(അലമരിക്്),ജനതര്്ോന്്ഡ്സ്
(യ്ലോപ്്്) എന്്ിവര്മാണ് ലോരരപ്്ിജേ ലശഷിച്് മ്ന്്്
സ്്ാനങ്്ള്്ക്്ായിലൊരടിക്്്ന്്ത.്
ഇന്്്യയം്രാക്്ിസ്്ാനം്തമ്്ില്്രഴിഞ്്വര്്ഷംഏരദിന
രരമ്്രജഷഡയ്്ള്്ജചയത്ിര്ന്്്.ഇര്ലോര്്ഡ്രളം്രരമ്്
രയക്്്ായിരരമാവധികശ്മിജച്്ങ്്ിലം്ഇന്്്യന്്സര്്ക്്ാരില്്നി
ന്്്ംഅന്മതിേഭിക്്ാത്്തിനാല്്രരമ്്രറദ്്ാക്്്രയായി
ര്ന്്്.ഐസിസിയ്ജടവനിതാചാംരയ്ന്്ഷിപ്്ിജന്്്ഭാരമായി
ര്ന്്്ഈരരമ്്ര.അലതസമയം,ജൊലോണവവറസിജന
ത്ടര്്ന്്്ഓസ്ലക്ടേിയ-ദക്്ിണാകര്ിക്്,നയ്്സിോന്്ഡ-്കശ്ീേ
ങ്്രരമ്്രരള്്ഉലരക്്ിക്്ജപ്്ട്്ിര്ന്്്.ഈമ്ന്്്രരമ്്രര
ളിലം്ടീമ്രള്്ക്്്ഐസിസിത്േയ്മായിലൊയിന്്്്രങ്്്വച്്്
നല്്ക്രയായിര്ന്്്.-

ഇന്്്യൻ
വെിതകളക്്്
പോകകപ്്്പോഗ്യത

കൊപോണബാധിച്്യ്കവതാേങ്്ളക്്്പോഗമ്ക്്ി
ലോം:ഇറ്്ാേിയന്്ചാംരയ്ന്്മാരായയ്വന്്്സിജന്്്ര
ണ്്്താരങ്്ള്്ജൊലോണവവറസില്്നിന്്്ംലോ
ചിതരായിജീവിതത്്ിലേക്്്ംരളിക്്ളത്്ിലേക്്്മ
ടങ്്ിജയത്്്ന്്്.യ്വന്്്സിജന്്്കര്ഞ്്്മിഡര്ീല്്ഡ
ര്്ബ്്ാസിമറ്്ിയ്ഡി,ഇറ്്ാേിയന്്ഡിരന്്ഡര്്ഡാനി
ലയല്്റ്രാനിഎന്്ിവരാണ്ലോരവിമ്ക്്ിലനടിയ
ത.്ജൊലോണവവറസില്്നിന്്്ംഇര്വരം്മ്ക്്
രാജയന്്്യ്വന്്്സാണ്അറിയിച്്ത.്മാര്്ച്്്11ന്റ്
രാനിക്്ാണ്ആദയ്ംജൊവിഡ-്19സ്്ിരീരരിക്്്ന്്

ത.്ക്റച്്്ദിവസങ്്ള്്ക്്്ലശഷംകര്ാന്്സിജൊപ്്ം
ലോരരപ്്്വിജയത്്ില്്രങ്്ാളിയായമറ്്ിയ്ഡിക്്്ം
വവറസ്ബാധസ്്ിരീരരിക്്്രയായിര്ന്്്.ജരര്
മാറ്്ച്്ട്്മന്സരിച്്്മറ്്ിയ്ഡിയം്റ്രാനിയം്വീണ്്്ം
ജടസ്്്്്രള്്ക്്്വിലധയരാജയന്്്ംഎന്്ാല്്രരിലോ
ധനാരേംജനരറ്്ീവാജണന്്്രജട്്ത്്ിയതായം്
യ്വന്്്സ്വാര്്ത്്ാക്്്റിപ്്ില്്വയ്ക്്മാക്്ി.ലോരവി
മ്ക്്ിലനടിയഇര്വര്്ക്്്ംഇനിഐജോലേഷനി
ല്്രഴിലയട്്തിജല്്ന്്്ംയ്വന്്്സ്അറിയിച്്്.യ്വ

ന്്്സിജന്്്അര്്ജവന്്്ന്്സ്്്്ാര്്സ്വക്ടക്്ര്്രൗലോ
ഡിബാേയക്്്്ംലനരലത്്ജൊലോണവവറസ്സ്്ി
രീരരിച്്ിര്ന്്്.ശവ്ാസജമട്ക്്ാന്്താന്്ഏജറവിഷ
മിച്്ിര്ന്്തായിതാരംലനരലത്്ജവളിജപ്്ട്ത്്ിയി
ര്ന്്്.എന്്ാല്്ഡിബാേയ്ജടആലോരയ്സ്്ിതിജയ
ക്്്റിച്്്യ്വന്്്സ്ക്ട്തല്്രാരയ്ങ്്ള്്പ്റത്്്വിട്്ി
ട്്ില്്.2107ോണ്മറ്്ിയ്ഡിയ്വന്്്സിജേത്്ിയത.്ക്്
ബ്്ിനായി86മല്്സരങ്്ളില്്രളിച്്ിട്്്ള്്അലദ്്ഹം
ആറ്ലോള്രള്്ലനടിയിട്്്ട്്്.

ഏലിജാടോറസ്ലടേസികക്പ്്്ം.

വാട്പോർ
ഇന്്്യയിൽത്ടര്ം
നയ്്ഡല്്ഹി:ലരരളകര്ിക്്റ്്്
ടീമിജനമിരച്്നിേയിജേ
ത്്ിച്്രരിശീേരന്്ലഡവ്
വാട്ലോര്്ഇന്്്യയില്്തജന്്
ത്ടര്ജമന്്്സ്ചന.ആഭയ്
ന്്രസീസണില്്ലരരളകര്ി
ക്്റ്്്ടീംസമീരരാേജത്്ഏ
റ്്വം്ലോശംകര്രടനംനട
ത്്ിയതിന്രിന്്ാജേസ്്ാ
നജോഴിഞ്്അലദ്്ഹംബ
ലോഡടീമിജന്്്രരിശീേര
നാക്ജമന്്ാണ്റിലപ്്ര്്ട്്്.
ബലോഡകര്ിക്്റ്്്അലോ
സിലയഷന്്തയാറാക്്ിയ
പ്തിയരരിശീേരര്ജടച്
ര്ക്്പ്്ട്്ിരയില്്വാട്ലോറി
ജന്്്ലരരം്ഉള്്ജപ്്ട്്ിട്്്ട്്്.
'പ്തിയസീസണില്്ലഡവ്
വാട്ലോറിജനരരിശീേരനാ
ക്്ിനിയമിക്്്ന്്തിന്ള്്
ചര്്ച്്രള്മായിമ്ലന്്ട്്്
ലൊരാന്്ബലോഡകര്ിക്്റ്്്
അലോസിലയഷന്്ലനത്
തവ്ംഅന്വാദംനല്്രിയിട്്്
ട്്്.ഇനികര്തിരേംഉള്്ജപ്്
ജടയ്ള്്രാരയ്ങ്്ളില്്ചര്്ച്്
നടത്്ിതീര്മാനത്്ിജേ
ത്്ണം'ബലോഡകര്ിക്്റ്്്
അലോസിലയഷന്്കര്സത്ാ
വനയില്്വയ്ക്്മാക്്ി.കശ്ീേ
ങ്്ജയലോരചാംരയ്ന്്മാരാ
ക്്ിയരരിശീേരനാണ്ഓ
സ്ലക്ടേിയക്്ാരനായലഡവ്
വാട്ലോര്്.ലരരളകര്ിക്്റ്്്ടീ
മിജനമിരച്്ലനട്്ങ്്ളിജേ
ത്്ിച്്ലശഷമാണ്വാട്ലോര്്
ടീംവിട്്ത.്1996ല്്കശ്ീേങ്്
ജയലോരരപ്്്ലജതാക്്ളാ
ക്്ിയഅലദ്്ഹംരിന്്ീട്ബം
ഗ്്ാലദശ,്രാക്്ിസ്്ാന്്,സിം
ബാജബ്വടീമ്രജളയം്രരി
ശീേിപ്്ിച്്ിട്്്ട്്്.2008ല്്വി
രാട്ലൊഹ്േിയ്ജടലനത്
തവ്ത്്ില്്ഇന്്്യഅട്്ര്്19
ലോരരപ്്്ലനടിയലപ്്ള്്വാ
ട്ലോറായിര്ന്്്ലൊച്്്.ലര
രളകര്ിക്്റ്്്ടീമിജന്്്രരിശീ
േരനായി2017ോണ്വാട്
ലോര്്ച്മതേലയറ്്ത.്ആദയ്
സീസണില്്തജന്്രഞജ്ി
ലക്ടാരിയില്്ലരരളംരവ്ാര്്ട്്
ര്്വരനേിജേത്്ി.
രഴിഞ്്വര്്ഷംലരരളംച
രികത്ത്്ിോദയ്മായിരഞജ്ി
ലക്ടാരിജസമിയില്ജമത്്ി.
വമ്്ന്്മാജരഅട്്ിമറിച്്ായി
ര്ന്്്ലരരളത്്ിജന്്്ക്തി
പ്്്.രഴിഞ്്സീസണില്്എ
ട്്്രളിരളില്്ഒര്ജയവം്ര
ണ്്്സമനിേയം്അഞ്്്
ലോല്്വിരള്മായിലരരളം
എവേറ്്്കര്്പ്്്എയില്്നി
ന്്്സിയിലേക്്്തരംതാ
ഴത്്്ജപ്്ട്്്.ഇലോജടയാണ്
രരിശീേരനായിത്ടലരട്്
തിജല്്ന്്്വാട്ലോര്്തീര്മാ
നിച്്ത.്

ോക്പോർഡികെതിപേമ്ഹമ്്ദ്യ്സഫ്
രറാച്്ി∙രാക്്ിസ്്ാനലദശീയടീംരരിശീ
േരന്്മിസബ്ഉളഹഖിജനയം്അലദ്്ഹ
ജത്് തലസ്്ാനത്്്അവലോധിച്് രാ
ക്്ിസ്്ാനകര്ിക്്റ്്്ലോരഡിജനയം്(രി
സിബി)ര്ക്്മായിവിമരശിച്്്മ്നതാരം
മ്ഹമ്്ദ്യ്സഫ്രംരത്്്.മ്ഖയ്രരിശീേ
രനം്ചീഫ്സിേക്്റ്മായിമിസബ്ഉളഹ
ഖിജനഅവലോധിച്്്ആതീര്മാനത്്ില

ഉറച്്്മ്ല്ന്ട്്്ലൊക്ന്്രിസിബിയ്ജട
തീര്മാനംഇരട്്ത്്ാപ്്ാജണന്്്യ്സഫ്
വിമരശിച്്്. രരിശീേരരക്്്ലവട്് ലൊ
രയ്തരജളക്്്റിച്്്വാചാേരാക്ന്്രിസി
ബി,ക്്ബ്തേത്്ിലലപ്്ലം്രരിശീേിപ്്ി
ച്്് രരിചയമില്്ാത്് മിസബ്ജയ രാക്്ി
സ്്ാനലദശീയടീമിജന്്്രരിശീേരനാക്്ി
യതിജനയം് മ്ഹമ്്ദ് യ്സഫ് ലോദയ്ം

ജചയത്.്രാക്്ിസ്്ാജന്്്മ്നരയ്ാപറ്്്ന
ക്ടിയായമ്ഹമ്്ദ്യ്സഫ്90ജടസ്്്്്ര
ളം് 288 ഏരദിനങ്്ളം് രളിച്് താരമാ
ണ.്‘രാക്്ിസ്്ാനകര്ിക്്റ്്്ലോരഡിജന്്്
ഇരട്്ത്്ാപ്്്എനിക്്്മനസ്്ിോക്ന്്ില്്.ഒ
ര്വശത്്്അവരആവശയ്ജപ്്ട്ന്്ത്രരി
ശീേരരക്്്ഉട്്ായിരിലക്്ട്്വേിയലൊ
രയ്തരജളക്്്റിച്്ാണ.്

സച്്ിൻേിഴവ്വര്ത്്ാൻ
കാത്്ിര്ന്്ിട്്്ണ്്്:
കൊപ്ള്ക്്്

മം്വബഇന്്്യന്്കര്ിക്്റ്്്താരംസച്്ിന്്
ജടന്്ഡ്ല്്ക്്റിജനപ്റത്്ാക്്ാന്ള്്എ
ല്്ാതകന്്്ങ്്ളം്രാളിലപ്്ക്ലപ്്ള്്അലദ്്
ഹംസവ്യംഎജന്്ങ്്ിലം്രിഴവ്വര്ത്്ി
പ്റത്്ാരാന്്ലവട്്ിരാത്്ിര്ന്്ിട്്്ജട്്
ന്്്ദക്്ിണാകര്ിക്്യ്ജടമ്ന്്താരംലോ
ണ്്ജൊലള്്ക്്്.ബാറ്്ിങ്്ിജന്്്രാരയ്ത്്ി
ല്്അപ്ര്്വമായിമാകത്ംദൗര്്ബേയ്ങ്്ള്്
കര്രടമാക്്ിയിര്ന്്സച്്ിന്്,അതിജനമറി
രടക്്ാനം്വഴിരജട്്ത്്ിയിര്ന്്്ജവന്്്
ജൊലള്്ക്്്അഭികര്ായജപ്്ട്്്.സ്വരസ്
ലൊര്്ട്സ്മായിസംസാരിക്്്ലപ്്ഴാണ്
ജൊലള്്ക്്്ഇക്്ാരയ്ംരറഞ്്ത.്ചിേസമ
യത്്്,കര്ലത്യരിച്്്ംഇന്്്യന്്ഉരഭ്ഖണ്്
ത്്ില്്രളിക്്്ലപ്്ള്്സച്്ിജനഎങ്്ജന
പ്റത്്ാക്്്ജമന്്റിയാജതഞങ്്ള്്ഉഴറി

യിട്്്ട്്്.ഈരളിക്്ാരജനപ്റത്്ാക്്ാന്്
നമ്്ജളജക്്ണ്്്രറ്്്ലോഎന്്്ലൊലം്
രേലപ്്ഴം്സംശയിച്്ിട്്്ട്്്.രിജന്്ജചയ്്ാ
ന്ള്്ത്അലദ്്ഹംഎജന്്ങ്്ിലം്രിഴവ്വ
ര്ത്്ാന്്ലവട്്ിരാത്്ിരിക്്്രമാകത്മാ
ണ.്എല്്ാആയ്ധങ്്ളം്കര്ലൊരിച്്്തകന്്്
ങ്്ജളല്്ാംരാളിക്്ഴിയ്ലപ്്ള്്അലദ്്ഹം
രിഴവ്വര്ത്്്ന്്തിനായിഞങ്്ള്്രാ
ത്്ിര്ന്്ിട്്്ട്്്'ജൊലള്്ക്്്ജവളിജപ്്ട്
ത്്ി.
സച്്ിന്്തജന്്്രരിമിതിരജളമറിരടക്്്

ന്്ജതങ്്ജനജയന്്്ംജൊലള്്ക്്്വിവരി
ച്്്.'സവ്ന്്ംരളിജയശരിക്്്മനസ്്ിോക്്ാ
നം്അതിനന്സരിച്്്രാരയ്ങ്്ള്്പ്്ാന്്ജച
യ്്ാനം്സച്്ിന്രഴിഞ്്ിര്ന്്്.ഓസ്ലക്ടേി
യയില്്ലൊക്ലപ്്ള്്ലോര്്ട്്്രിച്്്രന്്്
രള്്രളിക്്ാന്്സാധിക്്ാത്്തിജനക്്്റി
ച്്്ഒരിക്്ല്്സച്്ിന്്എലന്്ട്ജവളിജപ്്ട്
ത്്ിയിര്ന്്്.രിന്്ീട്ഇത്്രംരന്്്രള്്
വിക്്റ്്്രീപ്്റിനം്സ്്ിപ്്ിനം്മ്രളില്ജട
ബൗട്്റിരടത്്്ന്്രീതിസച്്ിന്്രജട്്
ത്്ി'ജൊലള്്ക്്്രറഞ്്്.ഒന്്രരതിറ്്ാ
ലട്്ളംനീട്്രാജയ്ാന്്രരരിയറില്്ദക്്ി
ണാകര്ിക്്യക്്്ായി108ജടസ്്്്്രളം്303ഏ
രദിനങ്്ളം്12ടവ്ന്്്ി20മത്്രങ്്ളം്രളി
ച്്ിട്്്ള്്താരമാണ്നാല്്പ്്ത്്ിയാറ്രാര
നായലോണ്്ജൊലള്്ക്്്.ജടസ്്്്ില്്421
വിക്്റ്്്രളം്ഏരദിനത്്ില്്393വിക്്റ്്്
രളം്ടവ്ന്്്ി20യില്്15വിക്്റ്്്രളം്വീ
ഴത്്്ി.മിരച്്ഓള്്റൗട്്ര്്ക്ടിയായിര്ന്്
ജൊലള്്ക്്്ജടസ്്്്ില്്രണ്്്ജസഞ്്്റിയം്
16അര്്ധജസഞ്്്റിയം്ഏരദിനത്്ില്്ഒ
ര്ജസഞ്്്റിയം്14അര്്ധജസഞ്്്റിയം്
സവ്ന്്ംലരരിോക്്ി.
ലനരജത്,്രാജയ്ാന്്രകര്ിക്്റ്്ില്്താന്്
രട്്ഏറ്്വം്സാലങ്്തിരത്്ിരവ്ള്്ബാ
റ്്്സമ്ാന്്സച്്ിനാജണന്്്മ്ന്്ഓസ്ലക്ടേി
യന്്രയ്ാപറ്്്ന്്വമക്്ല്്ക്്ാര്്ക്്്ംജവളി
ജപ്്ട്ത്്ിയിര്ന്്്.പ്റത്്ാക്്ാന്്ഏറ്്വം്
ബ്ദ്്ിമ്ട്്്ള്്താരവം്സച്്ിനാജണന്്ായി
ര്ന്്്ക്്ാര്്ക്്ിജന്്്ത്റന്്്രറച്്ില്്.സാ
ലങ്്തിരമായിയാജോര്വിധരിഴവ്രള്മി
ല്്ാത്്താരമാണ്അലദ്്ഹം.ചിേസമയത്്്
അലദ്്ഹജത്്ഔട്്ാക്്ാന്്രിഴവ്വര്ത്്ാ
ന്്രാത്്ിരിക്്്രമാകത്ലമവഴിയ്ള്്്ജവ
ന്്്ംക്്ാര്്ക്്്രറഞ്്ിര്ന്്്.

ജൊഹാനാസബ്ര്്ഗ:്രാജയ്ാന്്രകര്ിക്്റ്്ിലേക്്്മ
ടങ്്ിവരവ്കര്ഖയ്ാരിച്്ദക്്ിണാകര്ിക്്ന്്സ്പ്്
ര്്താരംഎ.ബി.ഡിവിലേ്യഴ്സിജനയം്ജൊലോണ
'ചതിക്്്ലോ'.ഈവര്്ഷജത്്ടവ്ന്്്ി20ലോരരപ്്ി
ന്മ്ലന്്ടിയായിദക്്ിണാകര്ിക്്ന്്ടീമിലേക്്്
മടങ്്ാജൊര്ങ്്ിയഡിവിലേ്യഴ്സിന്ജൊലോണ
വവറസ്വയ്ാരനംനിമിത്്ംരളിക്്ളങ്്ള്്നി
ശ്്േമായതാണ്തിരിച്്ടിയായത.്ഇലപ്്ഴജത്്
സാഹചരയ്ത്്ില്്ലോരരപ്്്അട്ത്്വര്്ഷലത്്
ക്്്നീട്്ിവച്്ാല്്,തജന്്്തിരിച്്്വരവ്സാധയ്തര
ളം്മങ്്്ജമന്്്ഡിവില്്ിലയഴ്സ്വയ്ക്്മാക്്ി.ഇ
ലപ്്ള്്താന്്തിരിച്്്വരവിന്സജ്്നാജണന്്്ം
അട്ത്്വര്്ഷമാക്ലപ്്ലഴയക്്്്ംഎന്്ായിരി
ക്്്ംഅവസ്്ജയന്്്രറയാനാരിജല്്ന്്്ംഡിവി
ലേ്യഴ്സ്രറഞ്്്.ജൊലോണവവറസ്വയ്ാരന
ത്്ിജന്്്രശ്്ാത്്േത്്ില്്ലോരവയ്ാരരമായി
എല്്ാരായിരമത്്രങ്്ളം്ട്ര്്ണജമന്്്്രളം്റ
ദ്്ാക്്ിയിരിക്്്രയാണ.്
വവറസ്വയ്ാരനംഇലപ്്ഴം്നിയകന്്്ണാതീത
മായിത്ടര്ന്്സാഹചരയ്ത്്ില്്ടവ്ന്്്ി20ലോര
രപ്്്ംനീട്്ിവയക്്്ാന്്സാധയ്തയ്ജട്്ന്്ാണ്വി
േയിര്ത്്ല്്.'ഇലപ്്ഴജത്്അവസ്്വച്്്ക്റ
ഞ്്ത്ആറ്മാസലത്്ക്്്കര്ിക്്റ്്്മത്്രങ്്ള്്ന
ടക്്്ലോഎന്്രാരയ്ത്്ില്്എനിക്്്സംശയമ്
ട്്്.ലോരരപ്്്അട്ത്്വര്്ഷലത്്ക്്്നീട്്ിവച്്ാ
ല്്ഇലപ്്ഴ്ള്്രേരാരയ്ങ്്ള്്ക്്്ംമാറ്്ംസംഭവി
ക്്്ം.ഇലപ്്ഴജത്്അവസ്്യില്്ഒര്തിരിച്്്വര
വിന്ഞാന്്സജ്്നാണ.്
രലക്,്അട്ത്്വര്്ഷലത്്ക്്്ലോരരപ്്്നീട്്ി
യാല്്ആസമയത്്്എജന്്്ശരീരംഏത്വിധത്്ി
ല്്കര്തിരരിക്്്ജമന്്രാരയ്ത്്ില്്എനിക്്്വേി
യധാരണജൊന്്്മില്്'ഡിവിലേ്യഴ്സ്ച്ട്്ിക്്ാ
ട്്ി.
'ലനരലത്്എനിക്്്താല്്രരയ്മ്ട്്ായിര്ന്്്
എന്്രീതിയില്്എജന്്ങ്്ിലം്മാര്്ക്്്ബൗച്്റി
ലൊട്രറലയട്്ിവര്ലോജയന്്്എനിക്്്സംശയ
മ്ട്്്.ലോരരപ്്ില്്രളിക്്ാന്്സന്്ദ്്തഅറി
യിച്്ലശഷംരിന്്ീട്അതിന്സാധിക്്ാജതവ
ന്്ാലോഎന്്ഭയവ്മ്ട്്്.ഇത്്രത്്ില്്അനാ
വശയ്മായികര്തീക്്ജൊട്ക്്ാന്്എനിക്്്ജത
ല്്്ംതാല്്രരയ്മില്്'ഡിവിലേ്യഴ്സ്രറഞ്്്.'ഞാന്്
ആകര്ഹിക്്്ന്്വിധത്്ില്്100ശതമാനംശരീരം
ജറഡിയാജണങ്്ില്്ലോരരപ്്്എലപ്്ള്്നടന്്ാ
ലം്രളിക്്ാന്്തയാറാണ.്രലക്്80ശതമാനം
മാകത്ലമശരീരംഅന്വദിക്്്ന്്്ള്്്എങ്്ില്്എ
ജന്്കര്തീക്്ിലക്്ട്്.
രാരണം80ശതമാനംവച്്്ഒന്്്ംജചയ്്ാന്്ഇ
ഷ്്മില്്ാത്്യാളാണ്ഞാന്്.സമ്്്ര്്മായം്തയാ
റാജണങ്്ില്്തീര്്ച്്യായം്കട്യല്്സില്ജടഎജന്്്
രായിരക്്മതലോധയ്ജപ്്ട്ത്്്ം'ഡിവിലേ്യഴ്സ്
വയ്ക്്മാക്്ി.വിരമിക്്ല്്തീര്മാനംരിന്്വേി
ക്്ാനം്ഇക്്ഴിഞ്്ഏരദിനലോരരപ്്ില്്രളി
ക്്ാനം്ഡിവിലേ്യഴ്സ്താല്്രരയ്ംകര്രടിപ്്ിച്്ിര്
ജന്്ങ്്ിലം്ദക്്ിണാകര്ിക്്ന്്സിേക്്ര്്മാര്്ലവ
ട്്കത്രരിരണനനല്്രിയിജല്്ന്്്ലനരലത്്റി
ലപ്്ര്്ട്്്ട്്ായിര്ന്്്.ദക്്ിണാകര്ിക്്ന്്സിേക്്
ര്്മാരം്ഡിവിലേ്യഴ്സം്ഇത്തള്്ിക്്ളഞ്്ിര്

ന്്്.രലക്,്ആരാധരര്്ക്്ിടയില്്വീണ്്്ംഅത്്
രജോര്ലോന്്ല്യര്്ത്്ാന്്താന്്ഉലദ്്ശിക്്്ന്്ി
ജല്്ന്്്ംഡിവില്്ിലയഴ്സ്വയ്ക്്മാക്്ി.അത്ജൊ
ണ്്്തജന്്വീണ്്്ംടീമിജനതഴഞ്്യാള്്എന്്
ലരരില്്അറിയജപ്്ടാന്്ആകര്ഹിക്്്ന്്ിജല്്ന്്്ം
അലദ്്ഹംരറഞ്്്.അര്്ഹിക്്ാത്്സ്്ാനംതാന്്
ഒരിക്്ലം്നിര്്ബന്്ിച്്്വാങ്്ിജല്്ന്്്ംഡിവി
ലേ്യഴ്സ്വിശദീരരിച്്്.'ടീമിലേക്്്മടങ്്ാന്്തീര്
മാനിച്്ാല്്തീര്്ച്്യായം്ഞാന്്രഠിനാധവ്ാനം
ജചയ്്്ം.അര്്ഹിക്്്ന്്്ജവന്്്ലോന്്ിയാല്്മാ
കത്ലമടീമില്ട്്ാക.്(ഏരദിന)ലോരരപ്്ില്്ടീമി
ല്്ഇടമ്ട്്ാക്ജമന്്്ഞാന്്കര്തീക്്ിജച്്ങ്്ിലം്
രിട്്ിയില്്എന്്തരത്്ിോണ്ആള്രള്്രര്തി
യത.്ഇത്എജന്്വല്്ാജതമ്റിജപ്്ട്ത്്ി.രളി
ക്്ാന്്സന്്ദ്്നാജണന്്്ലോന്്ിയാല്്അതി
നായിനന്്ായിരരികശ്മിക്്്ം.
മറ്്്രരിരണനരജൊന്്്ംഎനിക്്്ലവട്്.ദ
ക്്ിണാകര്ിക്്ന്്ടീമില്്ഡിവിലേ്യഴ്സിജന്്്സഹ
താരമായിര്ന്്മാര്്ക്്്ബൗച്്ര്്ടീമിജന്്്രരിശീേ
രനായിച്മതലേറ്്ലോജടയാണ്അലദ്്ഹത്്ിജന്്്
മടങ്്ിവരവിന്സാധയ്തജതളിഞ്്ത.്
എല്്ാലോര്്മാറ്്ില്മായിബൗച്്ര്്ദക്്ിണാകര്ി
ക്്ന്്ടീമില്്രളിച്്461മത്്രങ്്ളില്്176എണ്്
ത്്ില്്ഡിവിലേ്യഴ്സം്ടീമില്ട്്ായിര്ന്്്.2018
മാര്്ച്്ിോണ്അകര്തീക്്ിതമായിഡിവിലേ്യഴ്സ്
രാജയ്ാന്്രകര്ിക്്റ്്ില്്നിന്്്വിരമിച്്ത.്ലൊേിഭാ
രവം്സമ്്ര്്ദ്്വം്ച്ട്്ിക്്ാട്്ിയായിര്ന്്്ഇത.്
അലതസമയം,ഇന്്്യന്്കര്ീമിയര്്േീഗ്ഉള്്ജപ്്ജട
വിവിധരാജയ്ങ്്ളിജേടവ്ന്്്ി20ട്ര്്ണജമന്്്്രളി
ല്്ഡിവിലേ്യഴ്സ്ഇലപ്്ഴം്സജീവമാണ.്

ഡിവിപ്യയഴ്സ്മടങ്്ിവര്പോ?എല്്ാസജ്്ീകരണങ്്ള്മൊര്ക്്ി
ഓസ്ട്രേലിയ
ഇന്്്യക്്ായി
കൊവിഡ്
പ്രോപ്ട്പൊള്്
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സവ്രണം
33,600

തവളിതചുുണുു:മിലുുിങു 16,900
തവളിതചുുണുു 15,500
തകാപപു 10,390-11,200
പിണുുാകു്ുഎകസുത്പലുുർുു 2400
പിണുുാകു്ുശൊടുുെി 3100
കുരുമുളകുഅണുുരാർുുൈിളുുഡു30,000
പുതിയകുരുമുളകു 29,000
കുരുമുളകുരാർുുൈിളുുഡു 32,000
ചുകു്ുമീഡിയം 26,500
ചുകു്ുതൈസു്ുുു 27,500
മഞുുളുുനാടൻുു ഇലുു
ശസെം-ഈശൊഡു7200-7600
കാഞുുിരകുുുരു 1850
അടയകുുുനയുു 24,000- 25,000
അടയകുുുഓളുുഡു25,000-26,000
പഞുുസാര 3620
മുളകു 15,000-27,000
ഉഴുനു്ു 9,000-10,000
തചറുപയർുു 9500-10,500
കടെ 5100-6300

മുതിര 4000
എളു്ു 14,000-15,000
മലുുി 7600-19,000
പചുുരിനമുുർുു22600-3400
പുഴുകുുെരി(ജയ)3400-3500

ജാതികുുതതാണുുൻുു(കിശൊ)200-240
ജാതികുുതതാണുുിലുുാതുുതു(കിശൊ)

400-450
ജാതിപപതുിമഞുു-ചുവപു്ു(കിശൊ)

1000-1300
പരുാമുുു(കിശൊ) 550

െൈർുുആർുുഎസ്എസ്5ശപുരഡു
11,200-11,700

െൈർുുആർുുഎസ്എസ്4ശപുരഡു12,000
ഒടുുുപാൽുു 7500
ൊറുുകസു് 7,500
സവുർുുണം 33,600
പാംഓയിൽുു 7450

വിനിമയനിരകു്ു

SENSEX:30,602.61(+222.80)
NIFTY: 8,992.80(+67.50)

തോളരുു 76.95
യുതോ 83.61
പൗണുു് 95.98
സവുിസഫ്രുാങുു് 79.58
സിംഗപുുുരുുതോളരുു53.91
ഓസത്ഫുേലിയനുു 48.37
കതേേിയനുു 54.56
ബഹേിനുുദിോരുു 203.55
കുവൈറുു്ദിോരുു 248.51
ഒമാേിേിയാലുു 198.53
സൗദിേിയാലുു 20.44
യുഎഇദിരുുഹം 20.92
ഖതുുരുു 20.87

മംുബൈ:െിസർുുവുൈാങുുുമായി
കുടിയാശോചിചുു് ശോവെിൻ
സവുർുുണശോണുുുക
ളുുആരംഭിചുു്വാ
യപുതയടുകുുു
നുുതിനുളുുനട
പടികളുു ശകപദുുു
സർുുകുുാർുു ആ
രംഭിചുുു.ഏപപുിൽുു
20മുതൽുുആറുത
വണയായി സ
ർുുകുുാർുു ശോവെി
ൻുു ശോളുുഡു ശോ
ണുുുകളുു (എസജ്ി
ൈി)വിതരണംതചയുുു
ക.
ൈാങുുുകളുു(തചറുകിടധനകാരയുൈാങുുു

കളംു ശപയതുമനുു്ു ൈാങുുുകളംു ഒഴിതക),
ശറുുുുകുു്ശോളുുഡിങുശോർുുപുുശെഷൻുുഒഫു
ഇനുുുയ(എസഎ്ചുു്സിഐഎൽുു),നിയുകുു
ശോശറുുുുഫീസുകളുു,അംരീകുതശറുുുുകുു്
എകുസ്ശചഞുുുകളുു (എൻുുഎസഇ്, ൈിഎ
സഇ്)എനുുിവയിലുതടയാണുഎസജ്ിൈിക
ളുു വിൽുുകുുുക. ഭൗതിക സവുർുുണതുുിതനുുു
ആവേയും കുെയകുുുുനുുതിനംു ആഭയുനുുര
സമുുാദയുതുുിതനുുുഒരുഭാരം-സവുർുുണംവാ
ങുുാൻുുഉപശോരികുുുനുുതിനംുസാമുുതുുി
കൊഭതുുിശെകുു്നീകുുിവയകുുുുനുുതിനു
മായി 2015 നവംൈെിൊണു ശോവെിൻുു
ശോളുുഡുശോണു്ുപദുുതിആരംഭിചുുത.ുവയു
കുുികളുു,എചു്ുയുഎഫ,ുപടുസുുുുുകളുു,യുണി
ശവഴുസിറുുികളുു,ചാരിറുുൈിളുുസുുാപനങുുളുു
എനുുിവയുതടസബുസ്പകുിപഷുനായിആഭയു
നുുരവിപണിയിൽുുമാപതുശമശോണു്ുവിൽുുപുു

നയകുുുുളുുു.
ശോവെിൻ സവുർുുണ

ശോണുുുകളുു ഒരു
പരുാം അടിസുുാ
ന യുണിറുുുളുു

സവുർുുണതുുി
തനുുു ഗുണി
തങുുളായി
കണകുുാ
കുുും.പെി

േശപയതുമനു്ുു
തീയതികളുതട

അടിസുുാനതുുിൽുു
അഞു്ുവർുുഷതുുിനുശേഷം

എകുസിറു്ുഓപഷുനുമായംുഎടു്ുവർുുഷശതുു
കുു് ശോണുുിതനുുുകാൊവധികുു് ശേഷവംു
നിശകുുപംപിൻുുവെികുുാം,ഈസാമുുതുുി
ക വർുുഷതുുിതെ ആദയു ആറുമാസതതുു
ശോവെിൻുുശോളുുഡുശോണു്ുഇഷയുുതിയ
തികളാണുശകപദുുുസർുുകുുാർുുപപുഖയുാപിചുുത.ു
ഏപപുിൽുുമുതൽുു തസപറുുുംൈർുു വതരയുളുു
കാെയളവിൽുുആറുഘടുുമായാണുഇഷയുുതച
യുുുക.സീരിസ്വണുുഏപപുിൽുു28നുഇഷയുു
തചയുുും.ഏപപുിൽുു20മുതൽുു24വതരയാണു
സബസു്പകുിപഷുൻുുതിയതി.പിനുുീടുളുുഎ
ലുുാമാസതുുിലംുഇഷയുുനടകുുും.
കാലാവധി
ഒരു പരുാം അടിസുുാനയുണിറുുിതനുുുഗു

ണിതങുുളിൽുു ശോണുുുകളുു വാങുുാം. എ
സജ്ിൈിയുതടകാൊവധിഎടുു്വർുുഷമായി
രികുുും.അഞുുാംവർുുഷതുുിനുശേഷംഎകു
സിറുു്ഓപഷുനുണുു്.ശോണുുുകളുുഇനുുുയയി
ൽുുസുുിരതാമസമാകുുിയിടുുുളുുവർുു,എചു്ുയു

എഫ,ു പടുസുു്ുു,യുണിശവഴുസിറുുികളുു,ചാരിറുു
ൈിളുു സുുാപനങുുളുു എനുുിവയകുുു് വി
ൽുുകുുാനാണുതസൻുുപടുൽുുൈാങുു്തീരുമാനി
ചുുിരികുുുനുുത.ുഅനുവദനീയമായഏറുുവംു
കുെഞുുനിശകുുപം1പരുാംസവുർുുണമാണ.ു

വാങ്്ല്്പരിധി
സബുസ്പകുിപഷുതനുുുപരമാവധിപരിധി

വയുകുുികുു്4കിശോപരുാംവതരയാണ.ുഎചുു്
യുഎഫിനു4കിശോപരുാം, പടുസുുുുുകളുുകുുും
20കിശോ പരുാം വതരസവുർുുണംവാങുുാം.
ആദയുഘടുും(2020-21സീരീസ്I)ഏപപുിൽുു
20നു തുെനുു് ഏപപുിൽുു 24നു അവസാനി
കുുും.ശോണുുുകളുുഏപപുിൽുു28നുനൽുുകംു.
ആൊമതതുുഘടുും(2020-21സീരീസ്6)ഓ
രസുു്ുു31മുതൽുുതസപറുുുംൈർുു4വതരതഷ
ഡയുുളുുതചയതുിടുുുണു്ു.വരികുുാർുുകു്ുമിനിമം
1പരുാം(ശോണുുിതനുുുമുെയും)നിശകുുപംഅ
നുവദികുുും.

ഇഷയ്്വില
സബുസ്പകുിപഷുനു തോടുുുമുമുുുളുു ആ

ഴചുയിതെഅവസാനമുനുു്പപുവുതുുിദിവ
സങുുളിൽുുഇനുുുയാബുളുുിയൻുുആൻഡുജവു
ശലുുഴുസ്അശോസിശയഷൻുുെിമിറുുഡുപപുസി
ദുുീകരിചുു999പരിശുദുുിയുളുുസവുർുുണതുുി
തനുുുേരാേരിവിെയുതടഅടിസുുാനതുുി
ൽുുഇഷയുുവിെനിശുുയികുുുതമനുു്െിസർുുവു
ൈാങുു്അെിയിചുുു.കുടാതത,ഓണുുബെൻുു
വരികുുാർുുകുുുംഡിജിറുുൽുുശോഡുവഴിപണ
മടയകുുുുനുുവർുുകുുുംസവുർുുണശോണുുുകളു
തടഇഷയുുവിെപരുാമിനു50രുപകുെവായി
രികുുും.

ഓശോപരുാമിതനുുുയംുഗുണിതങുുളായാ
ണുശോവെിൻുുശോളുുഡുശോണുുുകളു
ണുുാവുക
കുെഞുുനിശകുുപംഒരുപരുാം
വയുകുുികളുതടപരമാവധിനിശകുുപപ
രിധിനാലുകിശോപരുാം.വർുുഷതുുിൽുുവി
വിധഘടുുങുുളായിഇഷയുുതചയുുുനുുശോ
ണുുുകളിലുതടതയലുുാം വാങുുുനുുവ ഉ
ളുുപുുതട.
ശോണുുിതനുുുകാൊവധിഎടുു്വർുുഷമാ
ണ.ുഎനുുാൽുുഅഞുുുവർുുഷംമുതൽുുനി
ശകുുപകർുുകു്ുഎകസുിറു്ുതചയുുാനുളുുഓ
പഷുനുണു്ു.ഇഷയുുശഡറു്ുകഴിഞു്ുരണുുാ
ഴചുയകുുുുളുുിൽുു ശോണുുുകളുു ഓഹരി
വിപണിയിൽുുശപുടഡുതചയുുാം.
ശോവെിൻുുശോളുുഡിതനുുുവാർുുഷികപ
െിേനിരകു്ു2.50േതമാനമാണ.ുപെിേ
വരുമാനംസബസു്ബപുകൈറുതടവരുമാ
നതുുിതോപുുംശചരംു.അതിനനുസുത
മായനികുതിയുമുണുുാകംു.
ഇനുുുയബുളുുിയൻുുആൻുുഡുജവുശലുുഴസു്

അശോസിശയഷൻുുെിമിറുുഡുപപുസിദുുീ
കരികുുുനുു999പയുുരിറുുിയുളുുസവുർുുണ
തുുിതനുുുവിെയുതടേരാേരിയാണുഇ
തിനാതയടുകുുുക.സബസു്പകുിപഷുൻുുന
ടകുുുനുുആഴചുയിതെമുനുുുപപുവർുുതുുി
ദിവസങുുളിതെ സവുർുുണതുുിതനുുു ശലുു
സിങുവിെയുതടേരാേരികുുാണുശോ
ണു്ുഇഷയുുതചയുുുക
ഓണുുബെനിലുതടശോ ഡിജിറുുൽുു മാ
ർുുരതുുിലുതടശോ നിശകുുപം നടതുുു
നുുവർുുകുു് പരുാമിനു 50രുപഇളവുെഭി
കുുും.
ശോണുു്പണമാകുുിമാറുുുശുപുഴംുഐ
ൈിതജഎെിമിറുുഡിതനുുുമുൻുുമുനു്ുദിവ
സതതുുശലുുസിങുവിെയുതടേരാേരി
തതനുുയാകംുെഭികുുുക.
വായപുകളുുകുു്ഈടായിഈശോണുുു
കളുുനൽുുകാം.
തമചയുുരിറുുിയാകുശുപുഴുളുു മുെധന
ശനടുുംനികുതിരഹിതമാണ.ുശോവെിൻുു
ശോളുുഡു ശോണുുുകളുുകുുുളുു തമചുുമാ
ണിത.ു

ലോവറിന്്ലോള്്ഡ്ലോണ്്്:
അറിലേണ്്വ

ഇനിപണമിറക്്ാം,സവ്ര്്ണബോണ്്ില്്

ക്തിക്്ില്്
എണ്്വില

ദുൈായ:ു ഉതപുാദനതുുിൽുുഎ
പതുനിയപനുുുണംഏർുുതപുുടുതുുി
യാലംുഎണുുവിെയിൽുുവെിയ
കുതിപു്ുമുനുുുവർുുഷശതുുകു്ുവ
രാനിടയിതലുുനുു് വിെയിരുതുു
ൽുു.നിെവിതെസാഹചരയുംഅ
നുസരിചു്ു2023വതരഎണുുവി
െൈാരെിനു45ശോളെിൽുുതാ
തഴആയിരികുുാനാണുസാധയു
തതയനുുാണുഏറുുവംുപുതിയ
െിശപുുർുുടു്ുപെയുനുുത.ു
2019തെേരാേരിഎണുുവി

െശയകുുാളുു25േതമാനംകുെ
വാണിത.ുഎനുുാൽുുപപുതിദിനം
10മിെയുണുുൈാരെിതനുുുഎണുു
ഉതപുാദനനിയപനുുുണംനടപുുി
ൊകുുാൻുുഒതപകുപുുസ്തീരുമാ
നിചുുതിനു മുമുു് തയാൊകുുിയ
താണുഈ െിശപുുർുുടുു്. പതകുു
നിയപനുുുണങുുളുുതോണു്ുതചെി
യവർധനവുവരുതുുാൻുുരാജയു
ങുുളുുകു്ുസാധിശചുുകുുും,എനുുാ
ൽഉപശോരംപഴയരീതിയിൽുു
എതുുാൻകുെഞുുതുഒനുുരവ
ർുുഷം എങുുിലുതമടുകുുുതമനുുാ
ണുകണകുുുകുടുുൽുു.എണുുഇെ
കുുുമതിരാജയുങുുതളസംൈനുുി
ചുുിടശതുുളംഇതുശനടുുമാണ.ു
തോവിഡ-ു19പകർുുചുുവയുാധി

യുതടദിേയംുഅവതയശനരി
ടുനുുതിനുളുുആശോളപേുമങുു
ളുതടവിജയവംുഅടകുുംനിര
വധി കാരയുങുുളിൽുു കുതയുമാ
തോരു പപുവചനം നടതുുുക
ബുദുുിമുടുുായതിനാൽുുഇതുുരം
അവശോകനങുുളുുകു്ുചുറുുുംവ
െിതോരുഅനിശുുിതതവുംനിെ
നിൽുുകുുുനുുതായംുഐഎംഎ
ഫുവയുകുുമാകുുി.

ദീപുഎം.തോമസ്

കാസർുുശോഡ:ുസമയതുുിനുവിപണിയി
ൽുു എതുുികുുാൻുു സാധികുുാതത വനുു
ശോതടജിലുുയിതെപടുുുനുൽുുകർുുഷക
ർുുകു്ുവെിയസാമുുതുുികനഷുും.സാധാ
രണരതിയിൽുുപടുുുനുൽുുപുുുഴുകുുളുതട
മുടുുകളുുവിരിഞുു്തോകുുുണുുആയാ
ൽുുദിവസങുുളുുകുുംവിപണികളിതെതുുി
കുുുകയാണുപതിവ.ുജിലുുയിതെകർുുഷക
ർുു വിൽുുപനയകുുുായി തോകുുുണുകളുു
സിൽുുകു്ുശോർുുഡിതനുുുഏഷയുയിതെഏറുു
വംുവെിയവിപണിയായൈംരളുരുവി
നുസമീപതതുുരാംനരെിശോബമസുരു
വിശോആണുഎതുുികുുുനുുത.ു
ശോകഡുൗണിതനതുടർുുനു്ുഇതിനുക

ഴിയാതുുവരുതടതോകുുുണുകളുുനേി
ചുുുശോവുകയാണ.ുവെിയമുതൽുുമുടകുുി
ൊണുകർുുഷകർുുപടുുുനുൽുുകുഷിയിശെ
ർുുതപുുടുക.പുഴുകുുളുതടതീറുുയകുുുുളുുമ

ളുുൈെികമുുുകളുുനടുു്കഴിഞുുാൽുുതുട
ങുുി പരിചരണം ആവേയുമാണ.ു നന
യകുുുലംുവളപപുശോരവംുനടതുുിഇെക
ളുുതീറുുയകുു്ുപെികുുാനാവുശപുുഴാണുമു
ടുുകളുുതോണുുുവരുക.മുടുുകളുുബമസുരു
വിൽുുനിനുുുംപാെകുുാടുനിനുുുമാണുെ
ഭികുുുക.മുടുുകളുുവിരിഞുുാൽുു23ദിവസ

തുുിനകംതോകുുുണുുആകംു.പിനുുീടു3
ദിവസതുുിനകം തോകുുുണുു ഉണങുുി
വിൽുുപനയകുുു് പാകമാകംു. 10 ദിവസ
തുുിനകംവിൽുുപനനടതുുാൻുുകഴിഞുുി
തലുുങുുിൽുു തോകുുുണിനുളുുിതെപയുുപുു
കളുതടവായിൽുുനിനുുുളുുപസുവംകാര
ണംതോകുുുണുുതോടുുിപുെതതുുതുുു
നുുഇവപാറുുകളാകംു.തോകുുുണുുതോ
ടുുുനുുശോതടഇതുഉപശോരശുനയുമാവംു.
ഒരുതോകുുുണിൽുുനിനുുുളുുസിൽുുകുു്
നുൽുുഏകശദേം1500മീറുുശോളംവരംു.
ഒരുഡിഎഫഎുൽുു മുടുു വിരിഞുുാൽുു

500മുതൽുു600വതരപുഴുകുുളംുഅപതു
തതനുുതോകുുുണംുഉണുുാവംു.കിശോ
യകുു്ു500തോകുുുണുുമതിയാകംു.100മു
ടുുകളുുമുതൽുു200മുടുുകളുുവതരവിരിയി
കുുുനുുകർുുഷകരാണുജിലുുയിൽുു.അതായ
തു2കവുിനുുുൽുുവതരതോകുുുണുകളുുവി
ൽുുപനനടതുുുനുുവരാണധികവംു.ഇതി
ൽുുകുടുതൽുുകുഷിതചയുുുനുുവരുമുണു്ു.

പട്്്ന്ൽകര്്ഷകര്്ക്്്ംകകപൊള്്ി ലോകഡ്ൗണ്്:നഷ്്ം23,440ലോടി
നയുുഡൽുുഹി:തോവിഡ-ു19ബവെസിതനവ
രുതിയിൊകുുാൻുുശോകഡുൗണുുശമയുമുനുു്
വതര നീടുുിയശപുുളുു രാജയുതുുിനുണുുാകുനുു
സാമുുതുുികനഷുും23440ശോടിയുഎസ്
ശോളർുു(17െകുുംശോടിരുപ)വരുതമനുു്
അനുമാനം.കുടാതത2020കെണുുർുുവർുുഷ
തതുു ജിഡിപി വളർുുചുു നിെയകുുുുതമനുുും
പൈുീടുുിഷ് ശപുൈാകുുശെജുസുുാപനമായ ൈാ
ർുുശലുുയസു്വയുകുുമാകുുുനുുു.2020കെണുുർുു
വർുുഷതതുുവളർുുചുുപുജയുമായിരികുുുതമനുുും
സാമുുതുുിക വർുുഷമാണുപരിരണികുുുനുു
തതങുുിൽുു ഇതു 0.8 േതമാനമായിരികുുുതമ
നുുുംൈാർുുശലുുയസു്അനുമാനികുുുനുുു.

രണ്്ാംതവണനഷ്്ംഇരട്്ി
ഏപപുിൽ 14നാണു 21 ദിവസതതുു ശോ

കഡുൗണുു മതറുുരു 20 ദിവസംകുടി നീടുുി
തോണു്ുപപുധാനമപനുുുിനശരപദുുുശോദിപപുഖയുാ
പനംനടതുുിയത.ുബവെസ്ൈാധനിയപനുുു
ണതുുിൊയശമഖെകളിൽുുഇളവുഅനുവദി
കുുതപുുടുതമനുു്പപുതീകുുിചുുിരുനുുുതവങുുിലംു

അതുണുുായിതലുുനുു്മാപതുമലുുകുടുതൽുുകടു
തുുനടപടിശവണതമനുുുംവയുകുുമാകുുിയിടുുു
ണുു്.ശനരതതുുമുനുുാഴചുശോകഡുൗണുുരാ
ജയുതുുിനുണുുാകുുിയ സാമുുതുുിക നഷുും
12000ശോടിശോളർുുആതണനുുാണുൈാ
ർുുശലുുയസു്പെയുനുുത.ുഎനുുാൽുുരണുുാംശോ
കഡുൗണിനുനഷുുംശനതരഇരടുുിശോളംവരു
തമനുുുംൈാർുുശലുുയസു്പെയുനുുു.

നകരളത്്ിനലവിനടയം്കാലിത്്ീറ്്നെത്്ിച്്്
നൽ്്കാനൊരങ്്്ിനകരളഫീഡസ്്

തോചുുി: തോവിഡ-ു19 ശോകഡുൗണുു പപു
തിസനുുിയിൽുുസംസുുാനതതുുകുുീരക
ർുുഷർുുകു്ുബകതുുാങുുായിതോതുശമഖൊ
കാെിതുുീറുുനിർുുമാണകമുുനിയായശകര
ളഫീഡസു.്കാെിതുുീറുുെഭികുുാൻുുബുദുുി
മുടുുുനുുകുുീരകർുുഷകർുുശനരിടുു്ൈനുുതപുു
ടുുാൽുുസംസുുാനതതുുവിതടയംുകാെിതുുീ
റുുതയതുുിചുു്നൽുുകുതമനു്ുശകരളഫീഡസു്
അെിയിചുുു.
നിെവിൽുു ശകരളതുുിലുടനീളം ശകരള

ഫീഡസുിനു മികചുു വിപണനശംുഖെയു
ണു്ു.ശോകഡുൗണുുമുെംഏതതങുുിലംുകുുീ
രകർുുഷകശോ,ഫാമുകളുുശുകുകാെിതുുീ
റുുെഭയുമതലുുങുുിൽുു9447490115എനുുനമുു
െിൽുു ശകരളഫീഡസുിൽുുഅെിയിചുുാൽുുര
ണുു് ദിവസതുുിനകം കാെിതുുീറുുതയതുുി
കുുാനുളുുസംവിധാനംകമുുനിഒരുകുുു
തമനു്ുതചയർുുമാൻുുതക.എസ.്ഇനുുുശേഖര
ൻുുനായർുുഅെിയിചുുു.
മാർുുചുു്24തെശോകഡുൗണിനുശേഷം

ശകരളഫീഡസുിതനുുുനിർുുമാണയുണിറുുുക
ളിൽുു ഷിഫറുുു് പുന:പകുമീകരണം നടതുുി
തയങുുിലംുഇശപുുഴതുപുർുുവുുസുുിതിയിൊ

തയനുു്എംഡിശോ. ൈി. പേുീകുമാർുുപെ
ഞുുു.ശോഴിശകുുട,ുതുശുർുുകശലുുറുുുംകര,
കരുനാരപുുളുുിഎനുുിവിടങുുളിതെഉതപുാ
ദന യുണിറുുുകളുു പുർുുണമായംു പപുവ
ർുുതുുനകുുമമാതണനുുും അശദുുഹം പെ
ഞുുു.
സംസുുാനതതുുപെഫാമുകളംുഅവി

തടതുുതനുു കാെിതുുീറുു നിർുുമിചുുാണു ന
ൽുുകിയിരുനുുത.ുഎനുുാൽുുഅസംസക്ുത
വസത്ുകുുളുുെഭയുമലുുാതുുതിനാൽുുപെഫാ
മുകളംുപപുതിസനുുിശനരിടുനുുതായിഅ
െിയാൻുുകഴിഞുുു.അതയുുതപുാദനശേഷി

യുളുുഇളംകെവയുളുുപശുകുുളുുകുുായി
ഉതപുാദിപുുികുുുനുുഡയെിെിചു്ുപുുസ്കാെി
തുുീറുുഈപപുതിസനുുികു്ുപരിഹാരമാകു
തമനുുും എംഡി പെഞുുു. ബൈപുുാസ്
ശപുോടുുീൻുുസാശങുുതികവിദയുഉപശോരിചു്ുഉ
തപുാദിപുുികുുുനുുഈകാെിതുുീറുുയിൽുുഉ
യർുുനുുപാലുതപുാദനതുുിനാവേയുമായകീ
ശെറുുസ് ധാതുെവണങുുളുു അടങുുിയിടുുു
ണു്ു.
കുുീരശമഖെതയഅവേയുവിഭാരതുുിൽുു

ശകപദുുു-സംസുുാനസർുുകുുാരുകളുുഉളുുതപുു
ടുതുുിയിടുുുളുുതിനാൽുുകാെിതുുീറുുഉതപുാ
ദിപുുികുുുനുുതിശോവിതരണംനടതുുുനുു
തിശോ തടസങുുതൊനുുും ഉണുുായിടുുിലുു.
ശോകഡുൗണുുമുെംസംസുുാനതതുുഒരു
കുുീരകർുുഷകനംുകാെിതുുീറുുെഭികുുാതത
ശോകരുതുഎനുുതീരുമാനതുുിതനുുുഭാര
മായാണുകർുുഷകർുുകുു്ശനരിടുു്കമുുനിയു
മായിൈനുുതപുുടാനുളുുതീരുമാനംബക
തകുുണുുതതനുുുംഅശദുുഹംകുടുുിശചുുർുുതുുു.
മുനു്ുയുണിറുുുകളിൊയിപപുതിദിനം1250
ടണുുകാെിതുുീറുുഉതപുാദനശേഷിയാണു
ശകരളഫീഡസുിനുളുുത.ു

കാലാവസ്്കനിയം്,
കാര്്ഷികനമഖലയക്്്്ഗ്ണം
നയുുഡൽുുഹി:തോവിഡിതനുുുതിരിചുുടിയിൽുു
വെയുനുു ഇനുുുയൻുു സാമുുതുുിക ശോക
തുുിനുആേവുാസമായികാൊവസുുയുതട
ആേവുാസം.ഇനുുുയൻുുതമറുുശോളജികുുൽുുഡി
പുുാർുുടുു്തമനുു്ുഇതുുവണരാജയുതുു്100േത
മാനംമഴെഭികുുുതമനു്ുപപുവചിചുുിരികുുുനുു
ത.ുശോകഡുൗണിതനതുടർുുനുുുളുുപപുശനു
ങുുളുുമറുുുശമഖെകളിൽുുതെതോകുുിതുുുട
ങുുുശുപുഴായിരികുുുംകാർുുഷിക-അനുൈ
നുുശമഖെകളുുകുു്ഗുണകരമായരീതിയി
ശെകു്ുമഴമാറുക.
ശകരളതുുിൽുു തിരുവനനുുപുരതുു് ജു

ണുുഒനുുിനുമഴതുടങുുുതമനുുാണു പപുവച
നം.മഹാരാഷ്പടു,ഗുജൊതുു്,മധയുപപുശദശ,ു
ഛതുുീസര്ഡ,ുതതെങുുാന,ആപുനുുാപപുശദ

ശ,ു ഒഡിഷ, ജാർുുഘണുു്, ൈിഹാർുു, ഉതുു
ർുുപപുശദേിതനുുുചിെഭാരങുുളുുഎനുുിവിടങുു
ളിൽുുമുനുുുമുതൽുുഏഴുദിവസംവതരമ
ണുുസുണുുഎതുുാൻുുബവകംു.രാജയുതുുി
തനുുുവടകുുുപടിഞുുാെൻുുഭാരങുുളിൽുുജു
ബെ15എനുുപതിവുസമയതുുിനംുമുശമുു
ജുബെഎടുുിനുതതനുുമഴയാരംഭികുുും.ഒ
കശുറുുൈർുു15വതരമഴപപുതീകുുികുുുനുുുണു്ു.
മഴയുതടെഭയുതയകുു്ുഇനുുുയൻുുസമുുദുവയു

വസുുയിൽുുവെിയപപുാധാനയുമുളുുസാഹച
രയുതുുിൊണുഐഎംഡിയുതട പപുചവനം
ആേവുാസമാകുനുുത.ുഈമാസം20നുശേ
ഷംകാർുുഷികപപുവർുുതുുനങുുളുുകു്ുശോകു
ഡൗണിൽുുനിനു്ുഇളവംുശകപദുുുആഭയുനുുര
മപനുുുാെയംഅനുവദിചുുിടുുുണു്ു.

ഒര്വര്്ഷംകഴിഞ്്ാൽ്്
മടങ്്ിവരം്ഗള്്ഫ്
ദുൈായ:ുരളുുഫുതിരിചുുടിയിൽുുഭയനുു്നി
ൽുുകുുുനുുമെയാളികുു്ആേവുാസംനൽുുകി
പുതിയവിെയിരുതുുലുകളുു.തോശോണ
ബവെസ് പകർുുചുുവയുാധിയുതട ഫെമായു
ളുുവളർുുചുുാമുരടിപുുിനുശേഷംയുഎഇസ
മുുദുവയുവസുുഅടുതുുവർുുഷംതതനുു3.3േ
തമാനംവളർുുചുുയിശെകുു്തിരിതകഎതുുു
തമനുു്അനുുാരാഷ്പടു നാണയനിധിയുതട
(ഐഎംഎഫ)ു വിെയിരുതുുൊണു ഏറുു
വംുഒടുവിൽുുപുെതുുുവനുുിരികുുുനുുത.ു
ഈവർുുഷംയുഎഇസമുുദുവയുവസുു3.5

േതമാനംചുരുങുുിയതിനുശേഷമാണുഈ
തിരിചുുുവരവ.ുഅതുശോതെസൗദിഅശെ
ൈയുയിതെഎണുു-ഇതരആഭയുനുുരഉതപുാദ
നതുുിൽുു 4േതമാനംവളർുുചുുാമുരടിപുു്ഉ
ണുുാകുതമങുുിലംു സൗദി സമുുദുവയുവസുു
ഈവർുുഷം2.3േതമാനംവളർുുചുുാമുരടിപുുി
നാണു സാകുുിയാകുക. എനുുിരുനുുാലംു

2021ൽുുസൗദിസമുുദുവയുവസുു2.9േതമാ
നം വളർുുചുുയിശെകുു് തിരിതക എതുുുതമ
നുുുംഐഎംഎഫുപപുതീകുുപപുകടിപുുിചുുു.
1978നുശേഷമുളുുഏറുുവംുശോേംസാ

മുുതുുികപപുകടനമാണുഈവർുുഷംഉണുുാ
കുക.അനിശുുിതതവുങുുളംുസംഘർുുഷങുു
ളംുമുെം4.7േതമാനംവതരവളർുുചുുാമുര
ടിപുുിനു ശമഖെസാകുുുയംവഹിശകുുണുുിവ
രംു.ഈജിപതുുഒഴിതകശമഖെയിതെഎലുുാ
രാജയുങുുളിലംുഈവർുുഷംജിഡിപിവളർുുചുു
താശഴകു്ുശോകംു.എനുുാൽുുഈജിപതുിൽുു
ഈവർുുഷംരണു്ുേതമാനംസാമുുതുുികവ
ളർുുചുുയാണുകണകുുുകുടുുുനുുതതനുുുംഐ
എംഎഫുെിശപുുർുുടുുിൽുുപെയുനുുു.

അഡൽ്്നപന്്ഷന്്നോജന;
പണംപിന്്വലിക്്ലില്്
നയുുഡൽുുഹി:അഡൽുുതപൻുുഷൻുുശോജനയുതടവിഹിതംഅംര
ങുുളുതടശസവിങസു്അകുുൗണുുിൽുുനിനു്ുപണംസവുയംഎടുകുുു
നുുതുജുണുു30വതരനിർുുതുുിവചുുു.ഈകാെയളവിൽുുതവണഅ
ടചുുിതലുുങുുിലംുപെിേഈടാകുുിതലുുനുുുംപിഎഫആുർുുഡിഎവയു
കുുമാകുുിയിടുുുണുു്.എനുുാൽുുഈകുടിേികപെിേയിലുുാതതജു
ബെമാസതതുുവിഹിതശതുുതോപുുംഅടയകുുുണം.
തോവിഡുആനുകുെയുംഎനുുുളുുനിെയകുു്ുജുണുു30വതരഅ

കുുൗണുുിൽുുനിതനുുടുകുുാതുുവിഹിതംമുഴുവനംുപിനുുീടുവരുനുു
മാസവിഹിതവംുകുതയുമായിഒരുമിചുുടയകുുുുനുുവർുുകുുാണുപെിേ
ആനുകുെയുതമനു്ുപിഎഫആുർുുഡിഎഉതുുരവിൽുുപെയുനുുു.
തോവിഡ-ു19സമുഹതുുിതെഎലുുാതെതുുിലുമുളുുവർുുകുു്വ

രുതുുിവചുുസാമുുതുുികദുരിതംപരിരണിചുുാണുതപൻുുഷൻുുഫ
ണു്ുെഗുശെറുുെിഅശോെിറുുിഇങുുതനഒരുനിർുുശദേംനൽുുകിയത.ു
പുതിയതീരുമാനമനുസരിചു്ുജുണുു30വതരശസവിങസു്അകുുൗ
ണുുിൽുുനിനുുുംസവുശമധയാഎപിബവയിശെകുു്പണംമാറുകയി
ലുു.18നംു40നംുമശധുയപപുായമുളുുവർുുകുുാണുശകപദുുുസർുുകുുാരി
തനുുുഈതപൻുുഷൻുുപദുുതിയിൽുുഅംരങുുളാകാവുനുുത.ുഅകുുൗ
ണുുിൽുുനിനു്ുവിഹിതംശനരിടു്ുഎടുകുുുകയാണുരീതി.60വയസി
നുശേഷംഅടവനുസിരിചു്ു1,000മുതൽുു5,000രുപവതരജീവിത
കാെംമുഴുവൻുുതപൻുുഷൻുുകിടുുുനുുതാണുപദുുതി.

ടിക്നോക്്ിൽ്്ആള്നവണം
നയുുഡൽുുഹി:ടികുശോകുുിതനുുുഉടമസുുരായബൈറു്ുഡാൻുുസ്
ആശോളതെതുുിൽുുതോഴിെവസരങുുളുുകു്ുവഴിതോരുകുുു
നുുു.2020ൽുുആശോളതെതുുിൽുു40,000പുതിയതോഴിലുക
ളുുസുഷുുികുുുനുുതിതനുുുഭാരമായിപതിനായിരശതുുളംപദവി
കളിശെകുുാണുനിയമനംനടതുുാൻുുഒരുങുുിയിരികുുുനുുത.ു
ശോകമാതകപടരുനുുതോവിഡ-ു19വയുാപനതുുിൽുുമികുുക
മുുനികളംുജീവനകുുാതരതവടുുിചുുുരുകുുുകയംുശവതനംകുെ
ചുു്തചെവുചുരുകുുാനംുപേുമികുുുനുുതിനിതടശോകതുുിതെ
ഏറുുവംുവെിയസുുുുാർുുടുുപു്ുപുതിയനിയമനവാർുുതുുകളുമായാ
ണുരംരതു്ുവനുുിരികുുുനുുത.ു
ബൈറു്ുഡാൻുുസ്പപുഖയുാപിചുുപതിനായിരംതോഴിെവസര

ങുുളിൽുുമുനുുിതോനുുുംശോഫറുു്ുതവയർുുശോഡിംങുശോെിക
ളാതണനുുാണു കമുുനി ജീവനകുുാർുുകുുു ശവണുുിയുളുു തവ
ബബുസറുുിൽുു സുചിപുുിചുുിരികുുുനുുത.ു അനുശോജയുരായ ഉ
ശദുയാരാർഥികതള ജീവനകുുാർുുകുു് നിർുുശദേികുുുകയംു തച
യുുാം.ഈവർുുഷംഅവസാനശതുുതടജീവനകുുാരുതടഎണുും
ഒരുെകുുമാകുുാനുളുുബൈറുു്ഡാൻുുസിതനുുുെകുുുയതുുിതനുുു
ഭാരംകുടിയാണുപുതിയനീകുും.കഴിഞുുമാസംബൈറു്ുഡാ
ൻുുസ്സിഇഒസാംഗുയിമിംഗുകമുുനിയുതടെകുുുയംസംൈനുുി
ചു്ുസുചനനൽുുകിയിരുനുുു.ഇതുനടപുുിൊയാൽുുബൈറു്ുഡാ
ൻുുസിതെജീവനകുുാരുതടഎണുുംആെിൈാൈ പരുുപുു് ശോ
ളുുഡിങുെിമിറുുഡിനുസമാനമാകംു.

വിലലഭിച്്്മറയ്ര്്കര്്ഷകര്്
മെയുർുു: ശോകഡുൗണിൽുു മെയുരിതെ
കരിമുു്കർുുഷകർുുകുു്ആേവുാസം. ശോ
കഡുൗണുുകാെതുുിനുമുൻുുപുമെയുർുുേ
ർുുകുുരയുതടവിെകുതുുതനഇടിഞുുിരു
നുുു.നിെവിൽുുതമിഴുനാടുുിൽുുനിനുു്േ
ർുുകുുരശകരളതുുിൽുുഎതുുാതുുതംുമെ
യുർുുേർുുകുുരഉതപുാദനംകുെഞുുതംു
വിെഉയരാൻുുകാരണമായി.

നിെവിൽുു60കിശോതുകുുംവരുനുു
ഒരുചാകുു്േർുുകുുരയകുുു്3700രുപവ
തരെഭികുുുനുുു.ശോകഡുൗണിനുമുൻുുപു
2300രുപമാപതുമാണുെഭിചുുിരുനുുത.ുമെ
യുരിൽുുഉതപുാദിപുുികുുുനുുസാധാരണ
േർുുകുുരയകുു്ുശോകഡുൗണിനുമുൻുുപുകി
ശോയകുു്ു40-50രുപയംുഫിൽുുറുുർുുശപുരഡു

ഒനുു്േർുുകുുരയകുുു്90-120രുപയംുവിെ
യുണുുായിരുനുുു.
ശോകഡുൗണുുതുടങുുിയശേഷംഅവ

േയു ഭകുുുയ വസത്ുവായി കണകുുാകുുി,
നിർുുശദേങുുളുുപാെിചു്ുആെപുുുരകളിൽുു
േർുുകുുരനിർുുമാണവംുചരകു്ുനീകുുവംു
ആരംഭിചുുശോതടയാണു60മുതൽുു75രു
പവതരസാധാരണേർുുകുുരയകുുു്െഭി
കുുുനുുത.ുഫിൽുുറുുർുുശപുരഡുേർുുകുുരയുതട
ഉതപുാദനതുുിനുഅധികസമയം ശവ
ണുുി വരുതമനുുതിനാൽുു കർുുഷകർുു നി
ർുുമാണംനിർുുതുുി.

വിഷു-ഈസുുുുർുുസീസണുുആയതംു
തമിഴുനാടുുിതെ പപുധാന ഉതപുാദന ശക
പദുുുങുുളിൽുുനിനുുുംപപുധാനമാർുുകുുറുുുക
ളിൽുുേർുുകുുരഎതുുാതുുതംുമെയുർുുേ

ർുുകുുരയകുുു് ആവേയുകുുാർുു വർുുധികുുാൻുു
കാരണമായി.

നൊനക്്നൊളയക്്്്തിരിച്്ടി
നയുുഡൽുുഹി:േീതളപാനീയനിർുുമാതാകുു
ളായ തോകുുശുകുളയംു തപപുസിശോ
യംുശനരിടുനുുതുവെിയപപുതിസനുുി.ശവ
നൽുുചുടിൽുുതോളുുുനുുഏപപുിൽുു-ജുണുു
മാസങുുളുുഏതാണുു്20,000ശോടിരുപ
യുതടവിൽുുപുുനയാണുസാധാരണനടകുുു
നുുത.ുഇതുേീതളപാനീയവയുവസായതുുി
തനുുുവാർുുഷികവിൽുുപുുനയുതടപകുതിയി
െധികംവരുനുുുണു്ു.എനുുാൽുുശോകഡുൗ
ണുുകാരണംഎലുുാേീതളപാനീയവിൽുുപുു
നശകപദുുുങുുളംുഅടയകുുുാൻുുനിർുുൈനുുി
തരായിരികുുുകയാണ.ു ശോടുുലുകളുു, െ
ശറുുുുെനുുുുകളുു,മാളുകളുു,സിനിമാസ,്പ
ബുുുകളുു,ൈാറുകളുു,തതുുമയഇവനുുുുക
ളുു,പാർുുകുുുകളുു,എയർുുബെനുകളംുയാ
പതുകളംു എലുുാം നിർുുതുുിയ സാഹചരയു
തുുിൽവെിയനഷുുതുുിശെകുുാണുകമുു
നികളുുനീങുുുനുുത.ു
ഏപപുിൽുു-ജുണുുപാദതുുിൽുുഇരുകമുു

നികളംുതങുുളുതടവാർുുഷികപരസയുതുുി
തനുുുഏറുുവംുവെിയപങു്ുതചെവഴികുുുനുുു.
തമയു മാസതുുിൽുു ശോകഡുൗണുു നീകുുി
യാലംു,ഉപശോകുുാകുുളുുബവെസിതന
ഭയനു്ുപുെതുുുകടശനുുകുുിലുു,അതിനാൽുു
ഇതുഎകുുാെതതുുയംുശോേമായപാദമാ
ണുഎനു്ുഉശദുയാരസുുർപെയുനുുു.

മംുബൈ:രണുു്ദിവസതതുുന
ഷുുതുുിനുശേഷംഓഹരിവിപ
ണി ഇനുുതെ അവസാനിചുുതു
ശനടുുതുുിൽ.200ശെതെശോയി
നു്ുുനഷുുതുുിൽവയുാപാരംആരം
ഭിചുു തസൻതസകസു് 222.80
ശോയിനുു്ുഅതായതു0.73േത
മാനംഉയർനു്ു30602.61ലംുനി
ഫറുുുി67.50ശോയിനുു്ുഅതായ
തു 0.76 േതമാനം ഉയർനുു്
8992.80ലുമാണുവയുാപാരംഅ
വസാനിപുുിചുുത.ു
ധനകാരയുഓഹരികളിൽുുവാ

ങുുൽുുതാതപുരയുംപപുകടമായതാ
ണുവിപണികു്ുശനടുുമായത.ുൈി
എസഇ്യിതെ 1596കമുുനിക
ളുതടഓഹരികളുുശനടുുതുുിലംു
743ഓഹരികളുുനഷുുതുുിലുമാ
യശപുുള,148ഓഹരികളുുകു്ുമാ
റുുമിലുു.
എൻുുടിപിസി,ശവദാനുു,ഐ

സിഐസിഐൈാങു്ു,പേുീസിമ
നുു്ു,യുപിഎൽുു,ബടറുുൻുു കമുു
നി,എസൈ്ിഐ,സണുുഫാർുുമ,
പവർുുപരുിഡു ശോർുുപ,ു ടാറുു ശോ
ശടുുഴുസ,്എചുു്ഡിഎഫുസിൈാ
ങുു്തുടങുുിയഓഹരികളുുശനടുു
തുുിലംു,എചു്ുസിഎൽുുതടക,ുതട
കുമഹീപദുുു,തോടുുകുമഹീപദുുു,ഇ
ൻുുശോസിസ,് ഹീശോ ശോശടുു
ർുുശോർുുപ,ു ഹിനുുുസുുാൻുു യു
ണിെിവർുു,ഭാരതിഎയർുുതടൽുു,
ഐടിസി, ടിസിഎസ്തുടങുുി
യ ഓഹരികളുു നഷുുതുുിലുമാ
യിരുനുുു.

നഷ്്ത്്ിനൊട്വിൽ
നനട്്ംനൊയത്്

വിപണി
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ടോചൂൂി:ടോവിഡൂ19പരിബശാ
ധേകൂ്ൂസഹായകമാവാൻൂൂകള
മബശരിടമഡികൂൂൽൂൂബോടളജി
ൽൂൂആർൂൂെിപിസിആർൂൂലബോറടൂൂ
റികളൂൂസജൂൂമായി.പരിബോധ
േരലംരണൂൂരമണികൂൂൂറിനൂ
ളൂൂിൽൂൂലഭയൂമാകൂൂാൻൂൂസഹായി
കൂൂൂനൂൂറിയൽൂൂകെംറിബവഴൂസ്
ഗെൂാൻൂൂസ്ഗകൂിപഷൂൻൂൂ ബൊളിമബറ
സ് ടചയിൻൂൂ റിയാകൂൂൻൂൂ പരി
ബോധേസംവിധാേമാണൂജി
ലൂൂഭരണകൂെതൂൂിടനൂൂൂയംൂകളമ
ബശരി ടമഡികൂൂൽൂൂ ബോടളജൂ
അധികൂതരൂടെയംൂേിരനൂൂര
മായഗശൂമരലമായിഗപൂാവർൂൂതൂൂി
കമായത.ൂആലപൂൂൂെകവബോള
ജിഇൻൂൂസൂൂൂൂിറൂൂൂയൂടൂൂിലാണൂജിലൂൂയി
ൽൂൂേിനൂൂൂളൂൂസാംപിളൂകളൂൂഗപൂ
ധാേമായിപരിബോധിചൂൂിരൂനൂൂ
ത.ൂഇതിനൂകാലതാമസംബേരി
ടൂനൂൂതിടേതൂെർൂൂനൂൂാണൂകളമ
ബശരിടമഡികൂൂൽൂൂബോളടജിൽൂൂ
പൂതിയസംവിധാേംഗകൂമീകരി
കൂൂൂനൂൂതിനൂളൂൂ ഗശൂമങൂൂളൂൂആ
രംഭിചൂൂത.ൂദിവബസേ180സാം
പിളൂകളാണൂ ലാേിൽൂൂ പരി
ബോധികൂൂാൻസാധികൂൂൂനൂൂത.ൂ
രണൂ്ൂപിസിആർൂൂഉപകരണങൂൂ
ളാണൂഇവിടെസജൂൂമാകൂൂിയി
ടൂൂൂളൂൂത.ൂഒബനൂൂകാൽൂൂബോെിരൂ
പയാണൂ ലാബൂ സജൂൂീകരണ
തൂൂിനൂഇതൂവടരടചലവായത.ൂ
േിപൂൂകാലതൂൂൂഗപൂബതൂയകപരി
ശീലേംകിടൂൂിയബോകറൂൂൂർൂൂമാർ
കൂൂാണൂ ലാേിടനൂൂൂ ചൂമതല.
ഐസിഎംആറിടനൂൂൂ അനൂമ
തിബോടൂകൂെിവിവിധകവറ
സ്ബോരങൂൂളൂടെപരിബോധേ
യംൂപൂതിയലാേിൽൂൂേെതൂൂാ
ൻസാധികൂൂൂം.കളമബശരിടമ
ഡികൂൂൽൂൂ ബോടളജിടല കമ
ബഗൂകാേബോളജിവിഭാരം ബമ

ധാവിബോ.ടജലാൻൂൂസിയൂടെ
ബേതൂതവൂതൂൂിൽൂൂകമബഗൂകാേ
ബോളജി വിഭാരം ജീവേകൂൂാ
രായബോ.ബോേ,ബോ.ഇനൂൂൂ,
ടെകൂേീഷയൂൻൂൂമാരായ വിപി
ൻൂൂദാസ,്ആരി,അഞജൂൂടസ
ോസൂൂൂൂൂയൻൂൂ,അർൂൂചൂൂേഎനൂൂിവർൂൂ
പരിബോധേകളൂൂകൂൂ് ബേതൂ
തവൂംേൽൂൂകംൂ.
ജിലൂൂാകലകറൂൂൂറൂടെേിർൂൂബദ
ശഗപൂകാരംജിലൂൂയിൽൂൂേിനൂ്ൂഗപൂ
ബതൂയക വാഹേം ഗകൂമീകരിചൂൂാ
ണൂ പരിബശാധേകൂൂാവശയൂമാ
യസംയൂകൂൂങൂൂളൂൂേംഗളൂൂര,ൂ
ടചകനൂൂ എനൂൂിവിെങൂൂളിൽ
േിനൂൂൂംടമഡികൂൂൽൂൂബോടളജി
ൽൂൂ എതൂൂിചൂൂത.ൂ കമബഗൂോ േ
ബോളജിലാബൂസമൂചൂൂയതൂൂിൽ
ഒെിഞൂൂൂകിെനൂൂിരൂനൂൂരണൂൂൂമൂ

റികള ആധൂേികവതകൂരിചൂൂ
ബശഷം പൂർണമായംൂ എയർ
കണൂൂീഷൻടചയതൂാണൂകവ
ബോളജിലാബൂസജൂൂീകരിചൂൂിരി
കൂൂൂനൂൂത.ൂഅഞൂൂൂമൂറികളിൽ
ആദയൂബതൂൂതൂ  റിസപൂഷനംൂ
സാംപിളകകപൂൂറൂൂൂനൂൂതിനംൂ
റിബപൂൂർടൂൂ് ഗപൂിൻറിങൂൂിനൂമായി
സജൂൂീകരിചൂൂിരികൂൂൂനൂൂൂ. പരി
ബോധേയൂടെആദയൂഘടൂൂംആ
രംഭികൂൂൂനൂൂതൂസാംപിളബഗൂൊ
സസിങൂറൂമിലാണ.ൂഅതയൂാധൂ
േിക യഗനൂൂൂങൂൂളാണൂ ഇവിടെ
സജൂൂീകരിചൂൂിരികൂൂൂനൂൂത.ൂ മൂ
നൂൂൂലകൂൂംരൂപവിലയൂളൂൂബസ
ഫറൂൂൂികാേിേറൂ്ൂആണൂസാമൂൂി
ളബഗൂൊസസിങൂയൂണിറൂൂിൽഉ
ളൂൂത.ൂഇതിനൂബശഷംഅടൂതൂൂ
യൂണിറൂൂിൽ ആർഎൻഎ എ

കസൂഗ്െൂാറൂൂ് ടചയൂടതടൂകൂൂൂനൂൂ
ബഗൂൊസസ് ആണ.ൂ അതിനൂ
ബശഷം പരിബോധേയൂടെ ഭാ
രമായൂളൂൂമാസൂൂൂൂർമികസൂ്റൂമി
ൽഅടൂതൂൂഘടൂൂബഗൂൊസസിങൂ
േെതൂൂൂം. റിയൽകെം പിസി
ആർ എനൂൂ അവസാേ ഘടൂൂ
തൂൂിലാണൂബോവിഡൂപരിബോ
ധേപൂർണമാകൂനൂൂത.ൂപി.െി.
ബൊമസ്എംഎൽഎയൂടെഗപൂാ
ബദശികവികസേരണൂൂിൽൂൂേി
നൂൂ്27.57ലകൂൂംരൂപടചലവി
ൽൂൂേബോബസഫറൂൂൂികയൂാേിേ
റൂൂൂകളംൂ കഹേി ഈഡൻൂൂ
എംപിയൂടെ ഗപൂാബദശികവിക
സേ രണൂൂിൽൂൂ േിനൂൂൂം 36 ല
കൂൂംരൂപടചലവിൽൂൂപരിബോ
ധേ കിറൂൂൂകളംൂ ലാേിബലകൂൂ്
അനൂവദിചൂൂിടൂൂൂണൂ്ൂ.

ടോചൂൂി: ജിലൂൂയിൽ ടോവിഡൂ
ോധിതോയിചികിതൂൂയിലാ
യിരൂനൂൂഒരൂആബോരയൂഗപൂവർ
തൂൂകൻകൂെിഇനൂൂടലബോരം
ബഭദമായിആശൂപഗതൂിവിടൂൂൂ.ഏ
ഗപൂിൽഒനൂൂിോണൂബോരംസൂൂി
രീകരിചൂൂൂകളമബശരിടമഡികൂൂ
ൽബോടളജിൽ ഗപൂബവശിപൂൂിചൂൂ
ത.ൂ ഇബൊടെ ജിലൂൂയിൽ ഇേി
അഞൂൂൂ ടോവിഡൂ ോധിതർ
മാഗതൂമാണൂചികിതൂൂയിൽതൂെ
രൂനൂൂത.ൂഇവരൂടെആബോരയൂേി
ലതൃപതൂികരമാണ.ൂ

ഇനൂൂടല വീടൂകളിൽ േിരീ
കൂൂണതൂൂിോയി46ബപടരപൂ
തിയതായിഉളടപൂൂടൂതൂൂി.വീടൂ
കളിൽേിരീകൂൂണതൂൂിലൂണൂൂാ
യിരൂനൂൂ330ബപരൂടെേിരീകൂൂ
ണ കാലയളവൂ അവസാേിചൂൂ
തിടേതൂെർനൂ്ൂേിരീകൂൂണപ
ടൂൂികയിൽ േിനൂൂൂം ഒെിവാകൂൂി.
ഇബൊടെവീടൂകളിൽേിരീകൂൂ
ണതൂൂിൽഉളൂൂവരൂടെആടക
എണൂൂം978ആയി.ഇതിൽ842
ബപർ കഹ റിസക്ൂൂ് വിഭാര
തൂൂിൽഉളടപൂൂടൂൂതിോൽ28ദി

വസടതൂൂേിരീകൂൂണതൂൂിലംൂ
136ബപർബോറിസക്ൂവിഭാര
തൂൂിൽഉളടപൂൂടൂൂതിോൽ14ദി
വസടതൂൂേിരീകൂൂണതൂൂിലംൂ
ആണ.ൂപൂതിയതായി ഒരാടള
കൂൂൂെി ആശൂപഗതൂിയിൽ ഐ
ടോബലഷൻവാർഡിൽഗപൂബവ
ശിപൂൂിചൂൂൂ.
ഇബദൂൂഹടതൂൂ സവൂകാരയൂ ആ
ശൂപഗതൂിയിലാണൂ േിരീകൂൂണ
തൂൂിലാകൂൂിയത.ൂകൂൊടതകളമ
ബശരിടമഡികൂൂൽബോളടജിൽ
േിരീകൂൂണതൂൂിൽ ഉണൂൂായിരൂ

നൂൂ2ബപടരയംൂമൂവാറൂൂൂപൂെജ
േറൽആശൂപഗതൂിയിൽേിനൂൂ്
ഒരാടളയംൂസവൂകാരയൂആശൂപ
ഗതൂിയിൽ േിനൂൂ് 4 ബപടരയംൂ
ഡിസച്ാർജൂടചയതൂ.ൂ
േിലവിൽ20ബപരാണൂജിലൂൂ
യിടല വിവിധആശൂപഗതൂിക
ളിടലഐടോബലഷൻ വാർ
ഡൂകളിൽകെിയൂനൂൂത.ൂഇതി
ൽ 8 ബപർകളമബശരി ടമഡി
കൂൂൽബോടളജിലംൂഒരാളമൂ
വാറൂൂൂപൂെജേറൽആശൂപഗതൂി
യിലംൂ3ബപർആലൂവജിലൂൂാ

ആശൂപഗതൂിയിലംൂ2ബപർകരൂ
ബവലിപൂൂെി താലൂകൂൂ് ആശൂപ
ഗതൂിയിലംൂ 6 ബപർ സവൂകാരയൂ
ആശൂപഗതൂിയിലംൂആണൂളൂൂ
ത.ൂ
ജിലൂൂയിൽേിനൂ്ൂഇനൂൂടല16
സാംപിളൂകളകൂെി പരിബോ
ധേയകൂൂൂ്അയചൂൂിടൂൂൂണൂൂ്.26പ
രിബോധേരലങൂൂളഇനൂൂടല
ലഭിചൂൂത.ൂഇവടയലൂൂാംടേരറൂൂീവൂ
ആണ.ൂഇേി75സാംപിളപരി
ബോധേരലങൂൂളകൂെിലഭി
കൂൂാനൂണൂ്ൂ.

ടോചൂൂി: മൂതൂൂൂറൂൂ് ഗരൂൂപൂൂ് എറ
ണാകൂളം ജിലൂൂയിടല രയർൂൂ
ആനൂ്ൂൂടറസ്കയൂൂബോഴൂസിനൂഇ
രൂപതിോയിരം മാസ്കൂകളൂൂ
േൽൂൂകി. സംസൂൂാേതൂൂ് ടോ
ബോണ ബോരം റിബപൂൂർൂൂടൂൂ് ടച
യതൂബപൂൂളൂൂതടനൂൂജിലൂൂയിടലഭ
രണേിർൂൂവഹണസംവിധാേ
ടതൂൂ ടോബോണോധയിൽൂൂ
േിനൂൂൂംസംരകൂൂികൂൂൂതിോയി
ഐഎംഎടോചൂൂിതയാറാകൂൂി
യപദൂൂതിയൂടെഭാരമായാണൂ
മൂതൂൂൂതൂൂ് ഗരൂൂപൂൂ്മാസ്കൂകളൂൂ
േൽൂൂകിയത.ൂ
എറണാകൂളം ഐഎംഎ
ഹൗസിൽൂൂജിലൂൂാരയർൂൂആനറൂൂ
റസ്കയൂൂ ബോഴൂസിനൂ ബവണൂൂി
രാനൂൂിേരർൂൂരയർൂൂ ബസൂൂൂൂഷേി
ടലഅസൂൂിസൂൂൂൂനൂ്ൂൂബസൂൂൂൂഷൻൂൂഓരി
സർൂൂഎം.ആർൂൂ.സൂേിൽൂൂകൂമാർൂൂ

മൂതൂൂൂറൂൂ് ഗരൂൂപൂൂ് ബോർൂൂപൂൂബററൂൂ്
ബോഷയൂൽൂൂ റസ്ബൊൺൂൂസേി
ലിറൂൂിബമധാവിോബൂബോൺൂൂ
മലയിൽൂൂേിനൂൂൂംമാസ്കൂകളൂൂ
ഏറൂൂൂവാങൂൂി.
ബോ.എം.ഐ.ജൂകേദൂ റ
ഹൂൂാൻൂൂ, ബോ.അഖിൽൂൂ ബസവയൂ
ർൂൂ മാനൂവൽൂൂ എനൂൂിവരംൂ സ
നൂൂിഹിതരായിരൂനൂൂൂ.മൂതൂൂൂറൂൂ്
ഗരൂൂപൂൂിടനൂൂൂ സാമൂഹിക ഗപൂതി
േദൂൂതയൂടെഭാരമായികളമ
ബശരി ടമഡികൂൂൽൂൂ ബോടളജി
ലംൂ, എറണാകൂളം ജേറൽൂൂ
ആശൂപഗതൂിയിലംൂ500വീതം
ബപഴൂസണൽൂൂടഗൂപാടൂൂകൂൂൻൂൂകി
റൂൂൂകളൂൂഇതിബോെകംേൽൂൂകി
കൂൂെിഞൂൂതായി ോബൂ ബോ
ൺൂൂ മലയിൽൂൂ പറഞൂൂൂ.
എം.ആർൂൂ.സൂേിൽൂൂകൂമാറിനൂ
കകമാറൂനൂൂൂ.

ലയൺ്്സ്ക്്ബ:്500പിപിേിറ്്്േൾ്്കേമാറി
ടോചൂൂി:ലൺൂൂസ്കൂൂബൂഡിസഗ്െൂി
കറൂൂ്ൂ 318 സി ോഷണൽൂൂ ടഹ
ൽൂൂതൂ്ൂമിഷനൂ500ബപഴൂസണ്ൽൂൂ
ടഗൂപാടൂൂകൂൂൻൂൂകിറൂൂൂകളൂൂകകമാ
റി.സംസൂൂാേതൂ്ൂടോബോണ
ബോരംറിബപൂൂർൂൂടൂ്ൂടചയതൂബപൂൂളൂൂ
തടനൂൂജിലൂൂയിടലഭരണേിർൂൂവ
ഹണ സംവിധാേടതൂൂ ടോ

ബോണോധയിൽൂൂേിനൂൂൂംസം
രകൂൂികൂൂൂതിോയി ഐഎംഎ
ടോചൂൂി തയാറാകൂൂിയ പദൂൂതി
യൂടെഭാരമായാണൂലൺൂൂസ്കൂൂ
ബൂഡിസഗ്െൂികറൂൂ്ൂ318സി പിപി
കിറൂൂൂകളൂൂേൽൂൂകിയത.ൂഎറണാ
കൂളംഐഎംഎഹൗസിൽൂൂോ
ഷണൽൂൂടഹൽൂൂതൂ്ൂമിഷനൂബവ

ണൂൂിജിലൂൂാടഗൂപാജകറൂൂ്ൂമാടേജർൂൂ
ബോ.മാതയൂൂസ്േബമൂൂലിപിപി
കിറൂൂൂകളൂൂഏറൂൂിവാങൂൂി.ഡിസഗ്െൂി
കൂരവർൂൂണർൂൂരാബജഷ്ടോളരി
കൂൂൽൂൂ, കയൂാേിേറൂ്ൂ ഗെൂഷറർൂൂഅ
ഡവൂ.കൂരയൂൻൂൂആനൂൂൂണി,അഡമൂി
േിസ്ബഗൂെറൂൂീവൂടസഗകൂടൂൂറിബോർൂൂജൂ
സാജ,ൂ ലയൺൂൂസ് കൂൂബൂ ഓഫൂ

ടോചൂൂിൻൂൂസൗതൂ്ൂഗപൂസിഡനൂ്ൂൂ
ബോൺൂൂസൺൂൂ.സി.അഗേൂാഹം,
ടക.ഗശൂീകൂമാർൂൂ എനൂൂിവർൂൂ ബച
ർൂൂനൂൂാണൂകിറൂൂൂകളൂൂകകമാറിയ
ത.ൂ ബോ.ജൂകേദൂ റഹൂൂാൻൂൂ,
ബോ.അഖിൽൂൂബസവയൂർൂൂമാനൂവ
ൽൂൂഎനൂൂിവരംൂസനൂൂിഹിതരാ
യിരൂനൂൂൂ.

കൊവിഡിന്ചിേിത്്യിലായിര്ന്്രണ്്ാമകത്്
ആലോഗയ്ഗപ്വർത്്േനം്ആശ്പഗത്ിവിട്്്

പിസിആര്്ലാബ്സജ്്ം
=ജില്്യില്്കൊവിഡ്പരിശോധനഫലംഇനിരണ്്രമണിക്്്റിനകം

എറണാകള്ം കമഡിക്്ൽ ഡൊകളജിൽ ശപ്വർത്്ന സജ്്മായ പിസിആർ ലാബ്

മ്ത്്്റ്്്ഗര്്പ്്്ഇര്പതിനായിരംമാസ്ക്േൾ്്കേമാറി

മ്ത്്്റ്്് ശര്പ്്്് ജില്്യികല ഫയർ്് ആന്്്് കറസ്െയ് ് ഡോഴ്സിനായി നൽ്്കന്്് ഇരപ്തിനായിരം
മാസ്്കെ്ള്് സിഎസആ്ർ്് ഡമധാവി ോബ ്ഡോണ്് മലയിൽ്് ഗാന്്ിനഗർ്് ഫയർ്് ആന്്്് കറസ്െയ്്
ഡറ്്്്ഷനികല അസിറ്്്്ന്്്് ഡറ്്്്ഷൻ്് ഓഫീസർ്്  എം.ആർ്്.സന്ിൽ്് കമ്ാറിന ്കെമാറന്്്്.

കൊവി ഡ ്ശപ് തി ഡോ ധ ത്്ി ന ്ഐ എം എ കൊ ച്്ി ത യാ റാ ക്്ി യ പ ദ്് തി യ ്കട ഭാ ഗ മാ യി ല ണ്്സ ്ക്് ബ ്നാ ഷ ണ ൽ്് കെ ൽ്്ത്്് മി ഷ ന ്നി 
ർ്്മ്്ി ച്്് ന ൽ്്െി യ 500 ഡപ ഴ് സണ് ൽ്് കശ്പാ ട്് ക്് ൻ്് െി റ്്് െ ള്് ഡി സശ്ട്ി ക ്ഗ വ ർ്്ണ ർ്് രാ ഡജ ഷ ്കൊ ള രി ക്് ൽ്്, െയ്ാ േി ന റ്്് ശട് ഷ റ ർ്് അ ഡവ്. ക ്
രയ് ൻ്് ആ ന്്് ണി, അ ഡമ്ി നി സ് ഡശ്ട റ്്ീ വ ്കസ ശെ് ട്് റി ഡോ ർ്്ജ ്സാ ജ,് ല യ ണ്്സ ്ക്് ബ ്ഓ ഫ ്കൊ ച്്ി ൻ്് സൗ ത്്് ശപ് സി ഡ ന്്്് ഡോ ണ്്സ ണ്് സി. 
അ ശേ്ാ െം, കെ. ശര്ീ ക ്മാ ർ്് എ ന്്ി വ ർ്് ഡോ.  മാ തയ് ്സ ്ന ഡപ് ്ലി യക്്്് കെ മാ റ ്ന്്്. ഡോ.  എം. ഐ ജ ്കന ദ ്റ ഹ്്ാ ൻ്്, ഡോ. അ ഖി ൽ്് ഡസ 
വയ് ർ്് മാ ന ്വ ൽ്് എ ന്്ി വ ർ്് സ മീ പം. 

ച്ഴലിക്്ാറ്്ിലനാശമ്ണ്്ായവർക്്്
നഷ്്പരിഹാരംനലകണം:സിപിഐ
പറവൂർ:ചൂെലികൂൂാറൂൂിൽോശേഷൂൂംസംഭവിചൂൂവർകൂൂ്സർ
കൂൂാർസാമൂൂതൂൂികസഹായംേൽകണടമനൂ്ൂസിപിഐജി
ലൂൂാടസഗകൂടൂൂറിപി.രാജൂആവശയൂടപൂൂടൂൂൂ.ഏെികൂൂര,ആലങൂൂാട,ൂ
കരൂമാലൂൂൂർ,ടവളിയതൂൂൂോടൂപചൂൂായതൂൂ്ഗപൂബദശങൂൂളിലാ
ണൂ14നൂരാഗതൂിയിൽചൂെലികൂൂാറൂ്ൂവീശിഅെിചൂൂത.ൂമൂനൂ്ൂബോ
െിബോളംരൂപയൂടെേഷൂൂമൂണൂൂായതായിടൂൂാണൂഗപൂാഥമികവില
യിരൂതൂൂൽ.ഏെികൂൂരപചൂൂായതൂ്ൂഗപൂബദശതൂൂൂംടചറായിബമ
ഖലയിലൂമായിടൂ്ൂഅമൂൂതിൽപരംചീേവലകളകൂ്ൂോശമൂണൂൂാ
യിടൂൂൂണൂ്ൂ.േഷൂൂങൂൂടളകൂറിചൂ്ൂറവേയൂ,ൂകൂഷി,രിഷറീസ്മഗനൂൂൂി
മാരൂമായി ബേരിടൂൂ്േനൂൂടപൂൂടൂകയംൂഅെിയനൂൂിരമായി ഗപൂ
ശേൂങൂൂളകൂൂ്പരിഹാരംകാണണടമനൂൂൂംആവശയൂടപൂൂടൂൂിടൂൂൂ
ണൂൂ്.ജിലൂൂയിടലറവേയൂ,ൂകൂഷി,മതൂൂൂയബമഖലയിടലഉനൂൂതഉ
ബദൂോരസൂൂസംഘംഗപൂസത്ൂതസൂൂലങൂൂളസനൂൂർശിചൂ്ൂോശേ
ഷൂൂങൂൂളവിലയിരൂതൂൂിസാമൂൂതൂൂികസഹായംഉറപൂൂാകൂൂണ
ടമനൂൂൂംമഗനൂൂൂിസഭയിൽജിലൂൂയൂടെഗപൂബതൂയകചൂമതലയൂളൂൂകൂ
ഷിമഗനൂൂൂിവി.എസ.്സൂേിൽകൂമാറിബോടൂേനൂൂടപൂൂടൂൂസൂൂല
ങൂൂളിൽഅെിയനൂൂരമായിസനൂൂർശികൂൂാൻആവശയൂടപൂൂടൂൂതാ
യംൂപി.രാജൂഅറിയിചൂൂൂ.

ഉത്്വംമാറ്്ി
പറവൂർ:തിരൂവിതാംകൂർബദവ
സവൂംബോർഡിടനൂൂൂപറവൂർഗരൂൂ
പൂൂിൽടപൂൂടൂൂ ബമജർ ടപരൂവാരം
ബകൂൂഗതൂതൂൂിടല തിരൂവൂതൂൂവം
തഗനൂൂൂിയൂടെയംൂതിരൂവിതാംകൂ
ർ ബദവസവൂം ബോർഡിടനൂൂൂയംൂ
ആവശയൂഗപൂകാരം മാറൂൂിവചൂൂതാ
യി സബഗൂരൂൂപൂൂ് ഓരിസർസി.
ജി.സതയൂൻ വാരിയർ അറിയി
ചൂൂൂ.

തവദയ്്തിമ്ടക്്ം
ടോചൂൂി:കൂമൂൂളങൂൂിടസകൂൂൻൂൂ
പരിധിയിൽൂൂപെങൂൂാട,ൂകൂളകൂൂ
െവ,ൂആഞൂൂിലിതൂൂറഎനൂൂിവി
െങൂൂളിലംൂപരിസരഗപൂബദശങൂൂ
ളിലംൂഇനൂൂൂരാവിടലഒമൂൂതൂമൂ
തൽൂൂ കവകിടൂൂ് അഞൂൂൂ വടര
കവദയൂൂതിമൂെങൂൂൂം.
കണൂൂമാലിടസകൂൂൻൂൂപരിധി
യിൽൂൂ കൺൂൂെകൂൂെവൂ മൂതൽൂൂ ഇ
നൂൂൂയാസീഫൂഡൂവടരയംൂപൂതൂൂ
ൻൂൂബൊടൂ ഒഎൻൂൂ രാമൻൂൂ ബോഡൂ
ടപറൂൂ്സൺൂൂ പരിസരം, ബതവര
ടസകൂൂൻൂൂപരിധിയിൽൂൂമാളിബയ
കൂൂൽൂൂമൂതൽൂൂടതബകൂൂടൂ്ൂബതവര
ടരറി വടരയംൂ  ഭാരികമായി
കവദയൂൂതിമൂെങൂൂൂം.
ടസൻൂൂഗെൂൽൂൂ  ടസകൂൂൻൂൂ പരി
ധിയിൽൂൂകഹബൂകൂർൂൂടൂൂ് പരിസ
രം ടൊലീസ്കവൂാർബടൂൂഴസൂ,്സ
ലീംഅലിബോഡൂഎനൂൂിെങൂൂളി
ലംൂ പരിസരഗപൂബദശങൂൂളിലംൂ
രാവിടലഒൻപതൂമൂതൽൂൂകവ
കിടൂ്ൂഅഞൂൂൂവടരകവദയൂൂതിമൂ
െങൂൂൂം.

സംഭാവനനലകി
കവപൂൂിൻൂൂ:ോയരമൂൂലംഗരൂാമപ
ചൂൂായതൂൂിടല എടൂൂാംവാർൂൂഡം
രംതാനൂൂിപൂൂിളൂൂി ബോകൂൂി ബോ
ൺൂൂ തേികൂൂ് ലഭിചൂൂ വാർൂൂദൂൂകയൂ
കാല ടപൻൂൂഷൻൂൂ തൂകയായ
6,100രൂപമൂഖയൂമഗനൂൂൂിയൂടെദൂ
രിതാശവൂാസേിധിയിബലകൂ്ൂസം
ഭാവേടചയതൂ.ൂ തൂകജേഗപൂ
തിേിധികളൂടെസാനൂൂിദൂൂൂയതൂൂി
ൽൂൂപചൂൂായതൂൂ്ഗപൂസിഡനൂൂ്ൂഇ.
പിഷിബൂവിനൂകകമാറി.

കാർ്്മതിലിടിച്്്
കവപൂൂിൻൂൂ: ടചറായി ജേതാ
ബറൂൂൂൂപൂൂിനൂസമീപംേിയഗനൂൂൂണം
ടതറൂൂിയകാർൂൂസമീപടതൂൂമതി
ൽൂൂതകർൂൂതൂൂൂ.കെിഞൂൂദിവസം
കവകൂബനൂൂരംആറൂമണിബോ
ടെയാണൂസംഭവം.ആളപായമി
ലൂൂ.മതിലിടനൂൂൂബരറൂൂ്തൂൺൂൂതക
ർൂൂനൂൂൂ.മാരൂതി സവൂിഫറൂൂ്ൂകാർൂൂഭാ
രികമായിതകർൂൂനൂൂൂ.

സാന്്്വനകിറ്്്വിതരണം
കവപൂൂിൻൂൂ:ഓളൂൂബകരളബോബടൂൂ
ർൂൂകഗൂഡവിങൂസ്കൂളൂൂഇൻൂൂസഗ്െൂ
ബടൂൂഴൂസ്ആനൂൂ്ൂവർൂൂബകൂൂഴൂസ്അ
ബോസിബയഷൻൂൂ പറവൂർൂൂ യൂ
ണിറൂൂിടനൂൂൂ ആഭിമൂഖയൂതൂൂിൽൂൂ
അംരങൂൂളൂൂകൂ ടോവിഡൂ 19
സവൂാനൂൂൂവേകിറൂൂ്വിതരണംടച
യതൂ.ൂഗപൂസിഡനൂ്ൂൂരാജ,ൂടസഗകൂ
ടൂൂറി ശൂകൂൂൂർൂൂ ോബ,ൂ ഗെൂഷറർൂൂ
സൂേിൽൂൂകൂമാർൂൂഎനൂൂിവർൂൂസം
സാരിചൂൂൂ.

ധനസഹായംനല്്കി
കവപൂൂിൻൂൂ: പറവൂർൂൂ യൂണിറൂൂി
ടലകഗൂഡവിംഗൂസ്കൂളൂൂടോ
കസറൂൂിയിടല അംരങൂൂളൂൂകൂൂ്
ടോവിഡൂ19ധേസഹായംേ
ൽൂൂകി.ഗപൂസിഡനൂ്ൂൂമബോജൂകൂമാ
ർൂൂ,കവസ്ഗപൂസിഡനൂ്ൂൂശൂകൂൂൂർൂൂ
ോബൂഎനൂൂിവർൂൂസംസാരിചൂൂൂ.

പച്്ക്്റിതതകള
നലകി

പറവൂർ:േരരസഭാപരിധി
യിടലവിവിധവാർഡൂകളി
ബലകൂൂൂളൂൂ ജീവേി പദൂൂതി
ഗപൂകാരമൂളൂൂപചൂൂകൂൂറിവി
തൂൂൂകള കൂഷി ഓരിസർ
ലൂസിയ ടമൻഡിസ് േരര
സഭാടചയർമാൻഡി.രാജൂ
കൂമാറിനൂകകമാറി.േരര
സഭാ വികസേകാരയൂസമി
തിസൂൂിരംഅധയൂകൂൂൻ െി.
വി.േിഥിൻ, േരരസഭ കൗ
ൺസിലർസജിേമൂൂിയതൂ്ൂ
പടങൂൂടൂതൂൂൂ. വീടൂകളിടല
കൂഷിബഗൂൊതൂൂാഹിപൂൂികൂൂൂക
എനൂൂ ഉബദൂൂശബൂതൂടെയാ
ണൂപദൂൂതിേെപൂൂിലാകൂൂൂനൂൂ
ത.ൂ

കർഷകർക്്്
സഹായംനലകണം
പറവൂർ:പറവൂർതാലൂകൂൂി
ടനൂൂൂവിവിധഗപൂബദശങൂൂളിൽ
ടൊവൂൂാഴചൂരാഗതൂിവീശിയെി
ചൂൂചൂെലികൂൂാറൂൂിൽോശേ
ഷൂൂംബേരിടൂൂകർഷകർകൂ്ൂഅ
െിയനൂൂിരസഹായധേംലഭയൂ
മാകൂൂണടമനൂ്ൂബകരളകർഷ
കസംഘംജിലൂൂാഗപൂസിഡനൂ്ൂ
ടക.വി.ഏലിയാസ,്ടസഗകൂടൂൂ
റിടഗൂൊരഎൻ.രമാകാനൂൂ
ൻ എനൂൂിവർ സർകൂൂാരി
ബോടൂആവശയൂടപൂൂടൂൂൂ. ഏെി
കൂൂര,ബോടൂൂൂവളൂൂി,കൂനൂൂൂക
ര,ആലങൂൂാടൂപചൂൂായതൂൂൂ
കളൂടെപലഭാരങൂൂളിലംൂശ
കൂൂമായ കാറൂൂൂമൂലം വയൂാപ
കകൂഷിോശം ഉണൂൂായിടൂൂൂ
ണൂൂ്. വാെ, ജാതി കർഷകർ
കൂൂാണൂഏടറേഷൂൂംസംഭവി
ചൂൂത.ൂവിളേശിചൂൂഗപൂബദശങൂൂ
ളകൂഷിഭവൻഉബദൂോരസൂൂ
ർസനൂൂർശിചൂൂൂേഷൂൂംകണ
കൂൂാകൂൂണടമനൂൂൂംേഷൂൂപരി
ഹാരംഉെൻലഭയൂമാകൂൂണടമ
നൂൂൂംബേതാകൂൂളആവശയൂ
ടപൂൂടൂൂൂ.

ഡോട്്റിക്്ബ്
സംഭാവനനലകി

പറവൂർ:പറവൂർേരരസഭാ
ടചയർമാടനൂൂൂ  ബപരിൽഎ
സേ്ിഐപറവൂർശാഖയി
ൽ ആരംഭിചൂൂ അകൂൂൗണൂൂി
ബലകൂ്ൂടോചൂൂിആസൂൂാേമാ
കൂൂിഗപൂവർതൂൂികൂൂൂനൂൂബോടൂൂ
റികൂൂബൂഓഫൂടോചൂൂിൻഅ
വരൂടെരണൂൂിൽേിനൂൂൂംടച
യർമാടനൂൂൂദൂരിതാശവൂാസേി
ധിഅകൂൂൗണൂൂിബലകൂൂ്േൽ
കിയ25000രൂപകൗൺസി
ലർസജിേമൂൂിയതൂൂ്േരര
സഭാടചയർമാൻഡി.രാജൂ
കൂമാറിനൂേൽകി.കൂൂബൂഗപൂ
സിഡനൂ്ൂൂബശൂവതവാസൂബദവ,ൂ
ടസഗകൂടൂൂറികവസ്അഡമൂി
റൽപി.മൂരളീധരൻഎനൂൂി
വരൂമായി േൻൂൂധടപൂൂടൂൂതി
ടേ തൂെർനൂൂാണൂ േിധിയി
ബലകൂ്ൂപണംേൽകിയത.ൂകൂൂ
ബൂആദയൂംേൽകിയ25000
രൂപകൂൂ് പൂറടമയാണൂഈ 
തൂകേൽകിയതൂ

നഷ്്പരിഹാരം
നലകണം

പറവൂർ:ഏെികൂൂരയിൽക
െിഞൂൂദിവസംരാഗതൂിയിലൂ
ണൂൂായചൂെലികൂൂാറൂൂിൽോശ
േഷൂൂംസംഭവിചൂൂവർകൂ്ൂഅർ
ഹമായേഷൂൂപരിഹാരംേ
ൽകണടമനൂൂ് വി.ഡി.സതീ
ശൻ എംഎൽഎആവശയൂ
ടപൂൂടൂൂൂ.ബോകൂഡൗൺമൂലം
ടൊെിടലടൂകൂൂാോകാടത
വിഷമികൂൂൂനൂൂമതൂൂൂയടൊെി
ലാളികളൂടെ ചീേവലകള
തകർനൂൂതൂഅവടരകൂടൂത
ൽദൂരിതതൂൂിലാകൂൂൂം.വീടൂ
കള തകർനൂൂവർകൂൂൂം കൂ
ഷിേശിചൂൂവർകൂൂൂംഅെിയ
നൂൂരമായിസഹായംഎതൂൂി
കൂൂണം.ഇതൂസംേനൂൂിചൂൂ്
റവേയൂ,ൂരിഷറീസ,്കൂഷിവ
കൂപൂൂൂ മഗനൂൂൂിമാരൂമായി േ
നൂൂടപൂൂടൂൂതായിഎംഎൽഎ
പറഞൂൂൂ.

മത്്്യമാർക്്റ്്്
ത്റക്്്ന്്ത്നീട്്ി

പറവൂർ:വരാപൂൂൂെമതൂൂൂയമാ
ർകൂൂറൂൂ്തൂറകൂൂാനൂളൂൂേെപ
െിേിർതൂൂിടവകൂൂാൻപചൂൂാ
യതൂ്ൂസൂൂൂൂിയറിങൂകമൂൂിറൂൂികൂ
െിയൂണിയനൂകളകൂൂ്ബോ
ടൂൂീസ്േൽകിയതനൂസരിചൂൂൂ
മതൂൂൂയമാർകൂൂറൂൂ്തൂറകൂൂൂനൂൂ
തൂസംേനൂൂിചൂൂതീരൂമാേം
േീടൂൂി.
േിലവിൽ ബോകൂൂ് ഡൗ
ൺടമയൂമൂനൂൂൂവടരേീടൂൂിയ
സാഹചരയൂതൂൂിൽ ഏഗപൂിൽ
20 വടര കർശേേിയഗനൂൂൂ
ണങൂൂള ബവണടമനൂൂൂ ബക
ഗനൂൂൂസർകൂൂാർേിർബദശതൂൂി
ടനൂൂൂപശൂൂാതൂൂലതൂൂിലാണി
തൂ പചൂൂായതൂൂൂമായി ആ
ബോചികൂൂാടത മതൂൂൂയ മാർ
കൂൂറൂൂ്തൂറകൂൂാനൂളൂൂയൂണി
യനൂകളൂടെ തീരൂമാേതൂൂി
ടേതിടരപചൂൂായതൂ്ൂബോ
ടൂൂീസ്േൽകിയത.ൂ
േിലവിടല സാഹചരയൂ

തൂൂിൽമതൂൂൂയമാർകൂൂറൂൂ്തൂറ
നൂൂാൽജേങൂൂടളേിയഗനൂൂൂി
കൂൂാൻസാധികൂൂാടതസാമൂ
ഹിക ബോരവയൂാപേതൂൂിനൂ
കാരണമാകാൻ ഇെയൂണൂൂ്
.അെിയനൂൂരഗപൂാധാേയൂവിഷ
യമായതിോൽ വിഷൂദിേ
തൂൂിൽപചൂൂായതൂൂിൽകൂെി
യസൂൂൂൂിയറിംഗൂകമൂൂിറൂൂിമതൂൂൂയ
മാർകൂൂറൂൂ്തൂറകൂൂടണൂൂനൂൂതീ
രൂമാേംഎടൂകൂൂൂകയംൂ ഇ
കൂൂാരയൂംമതൂൂൂയവയൂാപാരിയൂ
ണിയനൂകളകൂ്ൂബരഖാമൂലം
കകമാറൂകയംൂ ടചയതൂൂ
.ഗപൂസിഡനൂൂ്ൂടക.എസ.്മൂഹ
മൂൂദ,ൂകവ.ഗപൂസിഡനൂൂ്ൂടോ
ചൂൂൂറാണിബോസഫൂ,സൂൂൂൂാൻ
ഡിംഗൂകമൂൂിറൂൂിടചയർമാൻ
മാർെി.പി.ബൊളി,മിേിബോ
സ്ടജയസൂൺപാലയകൂൂൂൽ
എനൂൂിവർപടങൂൂടൂതൂൂൂ.

ദളിത്ക്ട്്ായമ്ഓകസ്ിജൻ
സിലിണ്്ർനലകി
പറവൂർ:ഏെികൂൂരപചൂൂായതൂൂിൽഗൂരൂതരാവസൂൂയിൽകെി
യൂനൂൂഡയാലിസ്ബോരിയായസൂനൂൂബരശനൂദളിതൂകൂടൂൂായമൂ
യൂടെബേതൂതവൂതൂൂിൽഓകസൂിജൻസിലിണൂൂർസൗജേയൂമാ
യിേൽകി.ജിലൂൂാപടൂൂികജാതിഓരിസറാണൂഇതിനൂബവണൂൂ
േെപെികളസവൂീകരിചൂൂത.ൂസൂനൂൂബരശടനൂൂൂ17വയസൂളൂൂഏക
മകൻജനൂൂോകിെപൂൂൂബോരിയാണ.ൂേിർധേകൂടംൂേടതൂൂദ
ളിതൂകൂടൂൂായമൂകടണൂൂതൂൂൂകയംൂഓകസൂിജർസിലിണൂൂർവാ
ങൂൂിേലകൂൂകയൂമാണൂണൂൂായത.ൂസിലിണൂൂറംൂഅനൂേനൂൂകി
റൂൂൂംവിതരണംടചയതൂചെങൂൂിൽബോമൻമാധവൻ,മണൂൂലം
ബോൺഗരൂസ്ഗപൂസിഡനൂ്ൂൂഎം.എ.േസീർ,വാർഡൂഅംരംടക.
എസ.്ഭൂവേചഗനൂൂൂൻ,ലീലപീറൂൂർദളിതൂബേതാകൂൂളായഷാൽ
േിൻ,മജൂകൂമാർ,ആദയൂഗദൂാവിഡസാംസക്ാരികടസഗകൂടൂൂറി
ടകബോമൻഎനൂൂിവർപടങൂൂടൂതൂൂൂ.

ദളിത ്കട്്്ായമ്യക്ട ഡനതത്വ്ത്്ിൽ ഓകസ്ിജൻ സിലിണ്്ർ
നൽകന്്്്

കെ.ബി.സലാം
മടൂൂാബചൂൂരി:ടോബോണകവറ
സ്ബോരഗപൂതിബോധതൂൂിൽഒ
നൂൂാംഘടൂൂബദശീയബോകൂഡൗ
ണിൽ ജിലൂൂയിൽ 7200 ഓളം
ബകസൂകളരജിസൂൂൂൂർടചയതൂ.ൂ
മാർചൂ്ൂ22നൂജേതാകർരയൂൂവി
ൽ തൂെങൂൂി 23നൂ സംസൂൂാേ
ബോകൂഡൗണംൂ24മൂതൽഏ
ഗപൂിൽ14വടരഒനൂൂാംഘടൂൂബോ
കൂഡൗണൂമായിരൂനൂൂൂ. വാഹ

േംപിെിടചൂൂടൂകൂൂൽമൂതൽചൂ
രൽഗപൂബോരവംൂ,ബോണിലൂ
ടെഅറിയികൂൂൽതൂെങൂൂിഇത
രശികൂൂകളവടരേൽൂൂകിയിടൂൂൂ
ണൂൂ്. ബോകൂ ഡൗൺ േിയഗനൂൂൂ
ണംകർശേമാകൂൂൂനൂൂതിനൂവി
വിധതല ബോധവതകൂരണ
വംൂസതയൂവാങൂമൂലവംൂതൂെ
ങൂൂി ബഗൂോൺകാമറേിരീകൂൂ
ണംവടരേെതൂൂിയാണൂടൊ
ലീസ്േിയമപാലേംേെതൂൂിയ

ത.ൂ ഇതിേിടെടയതൂൂിയ ദ:ൂഖ
ടവളൂൂി, ഈസൂൂൂൂർ, വിഷൂ ആ
ബോഷങൂൂളിൽബേരിയഇളവൂ
കളൂണൂൂാടയങൂൂിലംൂേരര ഗരൂാ
മീണബമഖലകളകേതൂൂേിരീ
കൂൂണതൂൂിലൂമായിരൂനൂൂൂ.എറ
ണാകൂളംജിലൂൂയിൽറൂറൽബമ
ഖലയിലാണൂ 4900 ബകസൂക
ടളടൂതൂൂത.ൂ2500ഓളംബകസൂ
കളാണൂ േരരബമഖലയിലിത.ൂ
അോവശയൂ യാഗതൂ േെതൂൂിയ

തിനൂഇരൂചഗകൂവാഹേങൂൂളംൂ
കാറൂകളംൂജീപൂൂൂമെകൂൂംഅയൂൂാ
യിരബൂതൂളംവാഹേങൂൂളക
സൂൂൂൂഡിയിടലടൂതൂൂതായാണൂ
ഗപൂാഥമികകണകൂൂ്.ഇതിേിടെ
വയൂാജമദയൂവാറൂൂ്േിർമാണബക
സിലംൂ,മദയൂവിൽപേ,കചൂൂാവൂ
തൂെങൂൂിയവയിൽഎകടൂസസ്
ടൊലീസ് വിഭാരങൂൂളിലായി
20ഓളംബകസൂകളംൂരജിസൂൂൂൂർ
ടചയതൂ.ൂ ഏഗപൂിൽ 11 മൂതൽ

ബകസ്എടൂതൂൂ്സതയൂവാങമൂൂ
ലംേൽൂൂകിവാഹേംമെകൂൂിേ
ൽൂൂകിതൂെങൂൂിടയങൂൂിലംൂ60-70
ശതമാേംവാഹേങൂൂളമാഗതൂ
ബമഉെമകളഏടറൂൂടൂതൂൂിടൂൂൂളൂൂൂ
ടവനൂൂൂംപറയൂനൂൂൂ.പെികളശ
കൂൂമാകൂൂിടയങൂൂിലംൂ20മൂതലൂ
ളൂൂ അയവൂകള േിരീകൂൂണ
ടതൂൂഎഗപൂകാരംകകകാരയൂം
ടചയൂൂാൻകെിയൂടമനൂൂആശ
ങൂൂയൂമൂണൂ്ൂ.

ലോക്ഡൗൺഒന്്ാംഘട്്ം7200ലേസ്േൾ

സർ്്വീസ്സഹകരണോങ്്്കള്്
സംഭാവനനലകി
കവപൂൂിൻൂൂ:കൂഴൂപൂൂിളൂൂി,പളളിപൂൂൂറംസർൂൂവീസ്സഹകരണ
ോങൂൂൂകളൂൂമൂഖയൂമഗനൂൂൂിയൂടെദൂരിതാശവൂാസേിധിയിബലകൂൂ്
സംഭാവേടചയതൂ.ൂകൂഴൂപൂൂിളൂൂിോങൂ്ൂ10ലകൂൂംസംഭാവേ
േൽൂൂകി.ഗപൂസിഡനൂ്ൂൂസൂേിൽൂൂകൂമാർൂൂടോചൂൂിഅസിസൂൂൂൂനൂ്ൂൂരജി
സഗ്െൂാർൂൂസാലിബോശികൂൂൂകകമാറി.പളൂൂിപൂൂൂറംസഹകരണ
ോങൂ്ൂമൂഖയൂമഗനൂൂൂിയൂടെദൂരിതാശവൂാസേിധിയിബലകൂ്ൂസംഭാ
വേടചയതൂ.ൂഗപൂസിഡനൂ്ൂൂടക.വി.എഗേൂഹാംടസഗകൂടൂൂറിഎം.
എ.ആശാബദവിഎനൂൂിവർൂൂബചർൂൂനൂൂ്ടോചൂൂിഅസിസൂൂൂൂനൂൂ്ൂരജി
സഗ്െൂർൂൂസാലിബോശികൂൂൂകകമാറി.

വാനരൻമാർകൊച്്ിനഗരത്്ില
മരട:ൂബോകൂഡൗണിൽടപടൂൂൂജേംഅകതൂൂിരികൂൂൂബപൂൂളവി
ലകൂൂൂകൽഒനൂൂൂമിലൂൂാടതവാേരൻമാർടോചൂൂിേരരംചൂറൂൂാ
ടേതൂൂി.എറണാകൂളംബോഗശൂീപാലതൂൂിലായിരൂനൂൂൂവാേര
പൂൂെയൂടെോലംരസംരംഇറങൂൂിയത.ൂപാലതൂൂിടനൂൂൂകകവരി
കളിലംൂതാടെേെപൂൂാതയിലൂടെയംൂേെനൂൂൂേീങൂൂിയഇവർ
ടൊടൂൂടൂതൂൂഫൂൂാറൂൂിൽകയറാൻമറനൂൂിലൂൂ.കിെകൂൂൻവേബമഖല
യിൽേിനൂൂൂേരരഗപൂാനൂൂതൂൂിലൂളൂൂതൂരൂതൂൂൂകളിൽഎതൂൂി
യവാേരസംഘതൂൂിൽടപടൂൂവരാടണനൂൂൂകരൂതൂനൂൂൂ.ബോകൂ
ഡൗണിൽ ഒറൂൂടപൂൂടൂൂ ടതരൂബോരങൂൂളിൽവേയൂമൂരങൂൂളഎ
തൂൂൂനൂൂതൂബകരളതൂൂിൽപതിവായിടൂൂൂണൂ്ൂ.

ഡോശര്ീ പാലത്്ിലക്ട നീങ്്്ന്് വാനരൻമാർ 

താല്ക്്്ആശ്പതത്ിക്്്
ഉപകരണങ്്ള്്നല്്കി
പറവൂർ:ടോവിഡൂ19ടനൂൂൂഗപൂതിബോധഗപൂവർൂൂതൂൂേങൂൂളൂടെ
ഭാരമായിപറവൂർൂൂതാലൂകൂ്ൂആശൂപഗതൂിയിബലകൂ്ൂസൗജേയൂ
മായിആശൂപഗതൂിഉപകരണങൂൂളൂൂേൽൂൂകി.താണിയതൂൂ്ചാ
രിറൂൂേിളൂൂഗെൂസൂൂ്ൂൂവാങൂൂിേൽൂൂകിയഉപകരണങൂൂളൂൂവി.ഡി.സ
തീശൻൂൂഎംഎൽൂൂഎആശൂപഗതൂിഅധികൂതർൂൂകൂൂ്കകമാറി.
ഡഗരൂിേിബലറൂൂർ,മളൂൂടൂൂിപൂൂാരബോണിടൂൂർൂൂ,ഗകൂാഷ്കാർൂൂടൂ്ൂബഗൂോളി,
ടമഡിസിൻൂൂബഗൂോളി,രയൂൂമിബകൂൂറൂൂർൂൂതൂെങൂൂി15ഓളംഇേങൂൂളി
ൽൂൂടപൂൂടൂൂരണൂൂരലകൂൂംരൂപബോളംവിലവരൂനൂൂഉപകരണങൂൂ
ളാണൂേൽൂൂകിയത.ൂപറവൂർൂൂമൂേിസിപൂൂൽൂൂടചയർൂൂമാൻൂൂഡി.രാ
ജകൂൂമാർൂൂ,താണിയതൂൂ്ഗെൂസൂൂ്ൂൂടചയർൂൂമാൻൂൂബോസിതാണിയ
തൂ്ൂ,ഡയറകറൂൂൂർൂൂരാ.ഗരൂാൻൂൂസിസ്താണിയതൂ്ൂ,ആശൂപഗതൂി
സൂഗപൂണൂ്ൂബോ.ബോസമൂൂഗപൂസംരിചൂൂൂ.

ഡോ.അംഡേദക്്്ർ ജന്്ദിനം മൻ് എംപി കെ.പി.
ധനപാലൻ ഉദഘ്ാടനം കെയ്്്ന്്്.

ഡോ.അംഡേദക്്്ർജന്്ദിനം
പറവൂർ:പറവൂർബലൂൂകൂദളിതൂബോൺഗരൂസ്കമൂൂറൂൂിയൂടെബേ
തൂതവൂതൂൂിൽബോ.അംബേദകൂൂൂറൂടെ129-ാംജനൂൂദിേംഭരണ
ഘെേസംരകൂൂണദിേമായിആചരിചൂൂൂ.മൂൻഎംപിടക.പി.
ധേപാലൻഉദഘൂാെേംടചയതൂ.ൂദളിതൂബോൺഗരൂസ്േിബോ
ജകമണൂൂലംഗപൂസിഡനൂൂ്ൂബോമൻമാധവൻഅധയൂകൂൂതവ
ഹിചൂൂൂ.ബലൂൂകൂ്ൂബോൺഗരൂസ്ഗപൂസിഡനൂ്ൂൂഎം.ടജ.രാജ,ൂേരര
സഭടചയർമാൻഡി.രാജൂകൂമാർ,ബോപാലകൂഷണ്ൻ,മജൂ
കൂമാർ,ഷാൽേിൻ,ബോമൻ,ഷജികൂമാർ,സാബൂഎനൂൂിവ
ർസംസാരിചൂൂൂ.

ERNAKULAM
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ഹോംലാൻഡ് 132020ഏഭപ്ിൽ17നവള്്ി

മംഗേപ്രംഭ്ഗാമപഞ്്ായത്്്നടത്്ിയ
െിഭ്തരെനയിൽസന്ഷിന്്ഒന്്ാംസ്്ാനം

മംഗലപ്രം: രാജയ്ത്്് ഴോ
കഡ്ൗണഭപ്ഖയ്ാപിച്്ത്മ്ത
ൽ വീട്കളിൽ കഴിയ്ന്് വി
േയ്ാർത്്ികൾക്്ായിമംഗലപ്
രംഭഗ്ാമപഞ്്ായത്്്നടത്്ി
യചിഭത്രചനാമത്്രത്്ിൽഒ
ന്്ാംസ്്ാനംസന്ഷ്നജ.ലാ
ൽകരസ്്മാക്്ി.രണ്്ാംസ്്ാ
നം ആേിതയ്ൻ എസ.് ഴനടി.
നകാവിഡ്കാലനത്്സാമ്ഹി
കപശ്്ാത്്ലമായിര്ന്്്വി
ഷയം. ചിറഴിൻകീഴ് മ്ടപ്രം
കിഴക്്തിൽ വീട്്ിൽ ജയന്്ി

ലാലിന്്്യം് അജിതയ്നട
യം്മകനാണ്ഴോന്്യക്്്ൽ
ഹയർനസക്്ണ്്റിസക്്ളിനല
9-ആംക്്ാസ്വിേയ്ാർത്്ിയായ
സന്ഷ.്ഒന്്ാംസ്്ാനത്്ിന്
3000ര്പയം്,രണ്്ാംസ്്ാന
ത്്ിന്2000ര്പയ്മാണ്വിജ
യികൾക്്്നൽക്ന്്ത.്സമ്്ാ
നങ്്ൾ പഞ്്ായത്്് നടത്്്
ന്് നോത്പരിപാടിയിൽവ
ച്്്വിതരണംനചയ്്്നമന്്്ഭപ്
സിഡ്്്്ഴവഴ്ങ്ട്മധ്അറി
യിച്്്.

ക്പ്്ിനവള്്ംന്യായവിേക്്്വിറ്്ില്്;പരാതിനയ
ത്ടർന്്്സക്ല്ഓഫീസർതാക്്ീത്നെയ്ത്
നൊട്്ാരക്്ര:ക്പ്്ിനവള്്ംലി
റ്്റിന്13ര്പനിരക്്ിൽവിൽ
ക്്ണനമന്് സർക്്ാർ വി
ജ്്ാപനം ലംഘിച്്് 20 ര്പ
നിരക്്ിൽവിറ്്്നൊണ്്ിര്ന്്
വയ്ാപാരസഥാപനത്്ിൽസ
വല്് ഓഫീസർ ഴനരിനട്്ത്്ി
താക്്ീത്നൽകി.നൊട്്ാരക്്ര
പ്ലമണജംഗഷ്നിൽ ഭപ്വർ
ത്്ിക്്്ന്്വയ്ാപാരസ്്ാപന
ത്്ിന്ഴനനരയാണ്പരാതിഉ
യർന്്ത.്നൊട്്ാരക്്രതാല്
ക്്് സവല്് ഓഫീസർഎസ.്
എ.നസയഫ്ിന്ലഭിച്്പരാതി
നയ ത്ടർന്്ാണ് സ്്ാപന
ത്്ിൽ ഴനരിനട്്ത്്ിപരിഴോ

ധനനടത്്ിയത.്പരിഴോധന
യിൽസ്്ാപനത്്ിൽവിലവി
വര പട്്ിക ഭപ്േർശിച്്ിട്്ിനല്്
ന്്്ംനതളിഞ്്്.ത്ടർന്്്വയ്ാ
പാരിനയനൊണ്്്തനന്്ഴോ
ർഡിൽവിലവിവരപട്്ികഎഴ്
തിത്ക്്ിക്്്കയം് ശക്്മാ
യതാക്്ീത്നൽക്കയം്നച
യത്.് നൊട്്ാരക്്ര മാർക്്റ്്ി
ന്ള്്ിൽഅമിതവിലയക്്്്ഉ
ണക്്മീൻവിൽക്്്ന്്തായി
ലഭിച്് പരാതിയിൽ മാർക്്റ്്ി
ൽപരിഴോധനനടത്്ിനിയ
മനടപടിസവ്ീകരിച്്തായം്താ
ല്ക്്്സവല്്ഓഫീസർഅറി
യിച്്്.

പാരിപ്്ളളിനമഡിക്്ൽ്്പോനളജിന്
നകഎംഎംഎൽ്്അന്്പത്േക്്ംര്പനൽ്്കി

കര്നാഗപ്്ള്്ി:നകാവിഡ്ഭപ്
തിഴോധഭപ്വർ്്ത്്നങ്്ൾ്്ക്്ാ
യി ചവറ നകഎംഎംഎൽ്്ക
മ്്നിപാരിപ്്ളളിനമഡിക്്ൽ്്
ഴൊനളജിന്അൻ്്പത്ലക്്ം
ര്പനൽ്്കി.ആശ്പഭത്ിയിൽ്്
ആധ്നികചികിത്്നടത്്്
ന്്തിന്ളളസൗകരയ്ംഒര്ക്്്
ന്്തിനായിട്്ാണ്ഇഭത്യം്ത്
കനൽ്്കിയത.്ജില്്യിനല ഭപ്
ധാനനപ്്ട്്നോത്ഴമഖലസ്്ാ
പനങ്്ൾ്്സിഎസആ്ർ്്ഫണ്്ി
ൽ്് നിന്്്ംസഹായംനൽ്്ക്

ന്്തിനായിജില്്ാകലകറ്്്ർ്്വി
ളിച്്്ക്ട്്ിയസ്്ാപനഴമധാവി
കള്നട ഴോഗത്്ിന്്് അടി
സ്്ാനത്്ിലാണ് പാരിപ്്ളളി
നമഡിക്്ൽ്്ഴൊനളജിന്കമ്്
നിയ്നടസിഎസആ്ർ്്ഫണ്്ി
ൽ്്നിന്്്ത്കഅന്വേിച്്ത.്
കമ്്നിമാഴനജിങ്ഡയറക്്ർ്്
നജ.ചഭദ്്്ഴോസ്കലകറ്്്ർ്്േി.
അബ്്്ൾ്് നാസറിന് നചക്്്
വകമാറി. ജനറൽ്് മാഴനജർ്്
വി. അജയക്ഷണ്ൻ്് ചടങ്്ി
ൽ്്സന്്ിഹിതനായിര്ന്്്.

നകാവിഡ്19:എനജിഒയ്ണിയന
രക്്ണവിതരണംഒര്മാസംപ്ർത്്ീകരിച്്്
തിര്വനന്്പ്രം: നൊഴോ
ണ ഐനൊഴലഷൻ വാർ
ഡ്കൾ, ഐസിയ് എന്്ി
വിടങ്്ളിനലജീവനക്്ാർക്്്
എൻജിഒയ്ണിയൻനമഡി
ക്്ൽഴൊനളജ്ഏരിയയ്നട
ഴനത്തവ്ത്്ിൽനടന്്്വര്
ന്്ഭക്്ണവിതരണംഒര്
മാസംപ്ർത്്ീകരിച്്്.മ്ന്്്
ഴനരം ഭക്്ണം നൽക്ന്്
ഭപ്വ്ത്്ി മാർച്്് 16-നാണ്
ത്ടക്്ംക്റിച്്ത.്േിവഴസ
ന 300 ഭക്്ണനോതികൾ
വിതരണംനചയത്്ത്ടങ്്ി
യപരിപാടിപിന്്ീട്നോലീ
സ്സംഘടനകള്നടക്ടിസ
ഹകരണഴ്ത്നട 750 ആ
യി വയ്ാപിപ്്ിക്്്കയം് നമ
ഡിക്്ൽഴൊഴളജ,്എസഎ്
ടിആശ്പഭത്ികളിൽഴോലി
നയട്ക്്്ന്് എല്്ാ ജീവന
ക്്ാരിഴലക്്്ംഎത്്ിക്്്ക
യം്നചയത്.്
ഭക്്ണവിതരണം ക്ടാ
നതയ്ണിയൻ ഇടനപടലി
നന ത്ടർന്്് ഴോലിനക്്
ത്്്ന്് ജീവനക്്ാർക്്്യാ
ഭത്ാസൗകരയ്ത്്ിന് നകഎ
സആ്ർടിസിേസ്്്ഏർപ്്ാ
ടാക്്്കയം് നമഡിക്്ൽ
ഴൊനളജ് വനിതാ സബക്
മ്്ിറ്്ിയ്നട ഴമൽഴൊട്്ത്്ി
ൽതയ്്ാറാക്്ിയമാസക്്ക
ൾ നമഡിക്്ൽ ഴൊനളജ്

നോലീസ് ഴസ്്്്ഷനിഴലക്്്ം
എസഎ്ടിയിഴലക്്്ം നൽ
ക്കയം്നചയത്ിര്ന്്്.നി
രീക്്ണത്്ില്ള്്ഴോഗിക
ൾക്്്വേനംേിനഉപഴോഗ
ത്്ിന്ള്്വസഭ്ത്ങ്്ൾനൽ
ക്കയം്കയ്ാമ്്സിനലഭട്ഷ
റി,ഴസ്്്്റ്്്ോങ്്്,ആശ്പഭത്ി
ഓഫീസ്കൾ എന്്ിവിടങ്്
ളിൽഅണ്നശീകരണ ഭപ്
വർത്്നവം് എൻജിഒയ്
ണിയൻഴനത്തവ്ത്്ിൽസം
ഘടിപ്്ിച്്്.
ഭക്്ണവിതരണംഒര്മാ
സം പ്ർത്്ീകരിച്് വയ്ാഴാ
ഴച് ഉച്്ഭക്്ണവിതരണം
നമഡിക്്ൽവിേയ്ാഭയ്ാസഡ
യറക്്ർഴോറംലാേീവിനി
ർവ്്ഹിച്്്.എൻജിഒയ്ണി
യൻതിര്വനന്്പ്രം ഴൊ
ർത്്്ജില്്ാഭപ്സിഡ്്്്നക.
എ. േിജ്രാജ,് സംസ്്ാന
കമ്്ിറ്്ിയംഗംജി.ഭശ്ീക്മാർ,
ജില്്ാ വവസ് ഭപ്സിഡ്്്്
േി.നക.ഷംജ,്ജില്്ാകമ്്ി
റ്്ിയംഗംഎച്്്.എ.നസിമ്ദ്്ീ
ൻ,നമഡിക്്ൽഴൊനളജ്ഏ
രിയഭപ്സിഡ്്്്വികാസ്േ
ഷീർ,ഏരിയനസഭക്ട്്റിപി.
നോമിനിക,്വവസ്ഭപ്സി
ഡ്്്്ര്ഴപഷ്ക്മാർ,ജില്്ാ
കൗണസിലംഗം വവ. ഭക്ി
സത്്ോസ്എന്്ിവർസംേ
ന്്ിച്്്.

തിര്വനന്്പ്രം: നകാവിഡ്
19ന്്് പശ്്ാത്്ലത്്ിൽ നമ
ഡിക്്ൽഴൊനളജിൽഇൻനഫ
ക്്ൻകണഴഭ്ോൾകമ്്റ്്ിയം്
പീഡ്നസല്്്ംസംയ്ക്്മായി
അണ്ോധ തടയ്ന്്തിനം്
നിയഭന്്്ിക്്്ന്്തിന്മ്ള്്മാ
ർഗനിർഴേശങ്്ൾ അടങ്്ിയ
വകപ്്്സത്കംപ്റത്്ിറക്്ി.
നൊഴോണവവറസ്സ്്ിരീ

കരിവനരയം് അണ്ോധ
യക്്്് സാധയ്ത ഉള്്വനരയം്
പരിചരിക്്്ഴ്പ്ൾഴോഗവയ്ാ
പനംതടയാൻഈമാർഗനിർ
ഴേശങ്്ൾ ഭപ്ഴോജനനപ്്ടം്.
വമഴഭ്ൊേഴോളജി വിഭാഗം
ഴമധാവി ഴോ. ശാരോഴേവി
നമഡിക്്ൽ ഴൊനളജ് ഭപ്ിൻ
സിപ്്ൽഴോ.എം.നക.അജയ
ക്മാർ,ആശ്പഭത്ിസ്ഭപ്ണ്്്

ഴോ. എം.എസ.്ഷർമ്്ദ്എ
ന്്ിവർക്്്എന്്ിവർക്്്വക
മാറി.കമയ്്ണിറ്്ിനമഡിസിൻ
വിഭാഗംഴമധാവിഴോ.പി.എ
സ.്ഇന്്്,സാംഭക്മികഴോഗവി
ഭാഗം ഴമധാവി ഴോ. അരവി
ദ്്്, നഡപയ്്ട്്ിസ്ഭപ്ണ്്്മാരാ
യഴോ.ഴോേിഴോണ,ഴോ.
സ്നിൽക്മാർഎന്്ിവർസം
സാരിച്്്.

അണുബാധനിയപുതുുണം;
കെപുുുസ്െെംെയുുാറായി

കോസ്പിറൂൂലഇൻലഫകൂൂൻകൺകൂനോളകമൂൂറൂൂിയൂംപീഡൂലസലൂൂൂംസംയൂകൂൂമായിതയൂൂാറാകൂൂിയ
അണൂബാധതെയൂനൂൂതിനൂംനിയനതൂൂൂികൂൂൂനൂൂതിനൂമൂളൂൂമാർഗനിർകദശങൂൂളഉളലപൂൂടൂനൂൂകകപൂൂൂ
സ്തകംകോ.ശാരദാകദവികോ.എം.ലക.അജയകൂമാറിനൂകകമാറൂനൂൂൂ.

തിര്വനന്്പ്രം: നകാവിഡ്
19ഴോഗികൾക്്ായിനമഡിക്്
ൽഴൊനളജിൽപ്തിയഐ
നൊഴലഷൻ ഡയാലിസിസ്
യ്ണിറ്്്സജ്്മായി.ഴോ.ശ
ശിതര്ർഎംപിയ്നടഫണ്്ി
ൽനിന്്്ംപത്്്ലക്്ംര്പ
നചലവഴിച്്്വാങ്്ിയരണ്്്ഡ
യാലിസിസ് നമഷീൻ ഉൾനപ്്
നടഅഞ്്് നമഷീന്കൾ ഉപ
ഴോഗിച്്ാണ്പ്തിയയ്ണിറ്്്
ആരംഭിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്
എസഎ്ടിയിൽനിന്്്ംമ്
ന്്് ഡയാലിസിസ് നമഷീൻ
ഴനരഴത്്തനന്്എത്്ിച്്ിര്
ന്്്. നൊഴോണ നിരീക്്ണ
ത്്ിൽകഴിയ്ന്്പലഴോഗി
കളം് വ്ക്് സംേന്്മായ

അസ്ഖം, ഹ്ഴഭ്ോഗ ചികി
ത്്,ശവ്ാസഴൊശഴോഗങ്്ൾ
ത്ടങ്്ിയവിവിധചികിത്്ക
ൾനടത്്ിവര്ന്്വരാണ.്ഇ
തിന്്് ഭാഗമായാണ് നകാവി
ഡ് 19 ഴോഗികൾക്്ായി ഭപ്
ഴത്യകംഡയാലിസിസ്യ്ണി
റ്്്സജ്്ീകരിക്്ാൻആശ്പ
ഭത്ിഅധിക്തർതയ്്ാറായത.്
നൊഴോണചികിത്്യ്നട
അടിയന്്രഭപ്ാധാനയ്ംപരിഗ
ണിച്്്ഴോ.ശശിതര്ർതന്്്
എംപിഫണ്്ിൽനിന്്്ംരണ്്്
ഡയാലിസിസ് നമഷീന്കൾ
വാങ്്ാൻപത്്്ലക്്ംര്പ
അന്വേിക്്്കയായിര്ന്്്.
നമഷീന്കൾഎത്്ിയഴോനട
ആശ്പഭത്ി സ്ഭപ്ണ്്് ഴോ. 

എം.എസ.്ഷർമ്്ദ,്നഡപ്ട്്ി
സ്ഭപ്ണ്്്മാരായ ഴോ. ഴോ
േിഴോണ,ഴോ.േി.എസ.്
സ്നിൽക്മാർ,ഴോ.സ്ജാ
ത, ഴോ. സജീവ,്സ്്്്ാഫ് ഴന
ഴസ്്റാണി,ഡയാലിസിസ്സ
യനറ്ിഫിക് ഓഫീസർ ക്
ഷണ്ക്മാർ എന്്ിവര്നട
ഴനത്തവ്ത്്ിൽ പ്തിയ ഡ
യാലിസിസ് യ്ണിറ്്് എഭത്
യം് ഴവഗംസജ്്മാക്്ി ഴോ
ഗികൾക്്ായിത്റന്്്നൊട്
ത്്്.
വയ്ാഴാഴച്പ്തിയയ്ണിറ്്ി
ന്്് ഭപ്വർത്്ഴൊദഘ്ാടനം
നമഡിക്്ൽ ഴൊഴളജ് ഭപ്ിൻ
സിപ്്ൽഴോ.എം.നക.അജ
യക്മാർനിർവഹിച്്്.

തൊവിഡു19:രോഗിെൾകുുായിപുപരുെേെം
ഡയാലിസിസ്യുണിറുു്പുപവർതുുനമാരംഭിചുുു

ലകാവിഡൂ19ഐലൊകെഷൻവാർഡിലെകോഗികളകൂൂായിസജൂൂീകരിചൂൂഡയാെിസിസ്യൂണി
റൂൂ്ലമഡികൂൂലകോലെജൂനൂപിൻസിപൂൂലകോ.എം.ലക.അജയകൂമാർനിർവഹികൂൂൂനൂൂൂ.

എൻജിഒയൂണിയൻഭകൂൂണവിതരണംഒരൂമാസംപൂർതൂൂിയായവൂയാഴാഴൂെലൂതൂഉചൂൂഭകൂൂണം
വിതരണംലെയൂൂാനായിലമഡികൂൂലവിദൂയാഭൂയാസഡയറകൂൂർകോ.റംൊബീവിയൂകൂൂ്കകമാറൂനൂൂൂ.

ഇെമൂെയൂകൂൂലപഞൂൂായതൂൂിലകോവിഡൂ19നൂപതികോധനൂപവർ
തൂൂനങൂൂളൂലെഭാഗമായിഇെമൂെയൂകൂൂലആനപൂൂൂഴയൂകൂൂലലെറൂ
പൂഷ്പാകോൺലവനൂൂൂിലനിനൂൂൂം25000രൂപയൂലെസാനികൂറൂടൂൂ
സർ,മാസ്കൂഗൂൂൗസ്എനൂൂിവപഞൂൂായതൂൂ്നൂപസിഡനൂൂൂ്അഡൂവ.വി.
രവീനൂദൂൂനാഥിനൂകകമാറൂനൂൂൂ.

ഇെമൂെയൂകൂൂലപഞൂൂായതൂൂിലആയൂരിലെആയൂർകൂവൂദആശൂ
പനൂതിയിലലോകോണനൂപതികോധനൂപവർതൂൂനങൂൂളൂലെഭാഗമാ
യിആരംഭിചൂൂആയൂർരകൂൂാകൂൂിനികൂൂ്പഞൂൂായതൂൂ്നൂപസിഡനൂൂൂ്
അഡൂവ.വി.രവീനൂദൂൂനാഥൂഉദൂഘാെനംനിർവൂൂഹികൂൂൂനൂൂൂ.കവസ്
നൂപസിഡനൂൂൂ്കൂജോതിവിശൂവനാഥൂ,ആകോഗൂയംസൂൂിരംസമിതിലെയ
ർമാൻആർ.ഷാജൂ,വാർഡൂലമമൂൂർതങൂൂമണി,െീഫൂലമഡികൂൂല
ആഫീസർകോ.ശൂയാമകൂഷ്ണൻഎനൂൂിവർസമീപം.

28മത്്്യനൊഴിോളികള്നടഫേംനനഗറ്്ീവ്;
നൊഴിോളികൾകടൽമാർഗംനാട്്ിപേയ്ക്്്തിരിച്്്
കര്നാഗപ്്ള്്ി: ഴോക്്് ഡൗ
ണലംഘച്്്മൽസയ്േന്്നം
നടത്്ിയതിന് കസ്്്്ഡിയിൽ
എട്ത്് മത്്്യനോഴിലാളിക
ള്നടഫലംനനഗറ്്ീവ.്കഴിഞ്്
രണ്്ിനാണ്ഇവനര  മവറൻ
എൻഴോഴ്സ്നമ്്്് സിഐ
വേജ് എസ.് എസ.്, എസ്
ഐസ്ഴമഷ്എ.എസ.്എന്്ി
വര്നടഴനത്തവ്ത്്ിൽകസ്്്്
ഡിയിനലട്ത്്ിര്ന്്ത.്
ഴോക്്്ഡൗണലംഘിച്്്മ
ൽസയ്േന്്നം നടത്്ിയതി

ന്ഴേപ്്്ർസവ്ഴേശിയ്നടഉട
മസ്്തയില്ള്്ഭക്ിസത്്അ
രസർഎന്്ഴോട്്ിനല28നോ
ഴിലാളികനള ആഴോഗയ്വക്
പ്്ിന്്്ഴനത്തവ്ത്്ിൽഓച്്ിറ
ഓംകാരം ഴൊവിഡ് നകയർ
നസ്്്റിഴലക്്് കവ്ാറവ്്്ൻ
നചയ്്ാൻവിട്്ിര്ന്്്.
ത്ടർന്്് 14 േിവസം കവ്ാറ
വ്്്ൻകാലാവധിപ്ർത്്ീക
രിച്്28ഴപര്നടയം്നടസ്്്്്റി
സൾട്്്നനഗറ്്ീവ്ആക്കയം്
നചയത്.്വളനരമികച്്ആഴോ

ഗയ്പരിചരണംആണ്തങ്്
ൾക്്് ലഭിച്്നതന്്് മൽസയ്
ന്ത്ഴിലാളികൾസാക്്്യനപ്്
ട്ത്്ി.
ത്ടർന്്്  കവ്ാറവ്്്യിൻ
പീരീഡ്പ്ർത്്ീകരിച്്  തമി
ഴന്ാട്സവ്ഴേശികളായ28ഴപ
നരയം് നൊല്്ംകലകറ്്്റ്നട
നിർഴേശഭപ്കാരംമവറൻഎ
ൻഴോഴ്സ്നമ്്്്സർക്്ിൾഇ
ൻസന്പക്്റ്നടഴനത്തവ്ത്്ി
ൽകടൽമാർഗംനൊളച്്ലിഴല
ക്്്തിരിനകഅയച്്്.

നിരീകുുണതുുിൽആരുമിലുു;
മംഗലപുരതുു്ഇനുു്ദീപംതെളികുുും
കഴക്്്ട്്ം:നകാവിഡ്19ഭപ്തി
ഴോധഭപ്വർത്്നത്്ിന്്്ഭാ
ഗമായിസർക്്ാരിന്്്നിർഴദ്്
ശാന്സരണംമംഗലപ്രംഭഗ്ാ
മപഞ്്ായത്്ിൽനിരീക്്ണ
ത്്ിലായിര്ന്് 244 ഴപരം്
ഴക്ോറവ്്്നിൽനിന്്്ംഴോ
യി.
ഭേ്ിട്്ൻ,അഴമരിക്്,യ്എ
ഇ,വചനയിനല വ്ഹാനിൽ
നിന്്ടക്്മ്ള്്വരം് മറ്്്സം
സ്്ാനങ്്ളിൽനിന്്്ംഎത്്ി
ഴചർന്്224ഴപരാണ്നിരീക്്
ണത്്ില്ണ്്ായിര്ന്്ത.്ഇനി
ആരം്നിരീക്്ണത്്ിലില്്.മം
ഗലപ്രം ഭപ്ാഥമികാഴോഗയ്
ഴകഭദ്്്ത്്ിനലആഴോഗയ്ഭപ്വ
ർത്്കര്നടയം് മംഗലപ്രം
നോലീസിന്്്യം് പഞ്്ായ
ത്്് ജീവനക്്ാർ ഉൾപ്്നടയ്
ള്്ജനഭപ്തിനിധികള്നടയം്

ഴമൽഴൊട്്ത്്ിൽ നടത്്ിയ
ഭപ്വർത്്നങ്്നള പഞ്്ായ
ത്്്ഭരണസമിതിഅന്ഴോേി
ച്്്. ആശാവർക്്ർമാർഅട
ക്്മ്ള്്ആഴോഗയ് ഭപ്വർത്്
കർനടത്്ിയഭപ്തിഴോധഭപ്
വർത്്നങ്്നള അഭിനദ്്ിച്്്
നൊണ്്്ംനകാവിഡ് 19മഹാ
മാരിക്്്എതിനരസത്്തയ്ർഹ
മായഭപ്തിഴോധത്്ിഴലർനപ്്ട്്
ഴോകജനതയക്്്്ഐകയ്ോർ
ഢയ്ംഭപ്കടിപ്്ിച്്്നൊണ്്്ംഇ
ന്്്മംഗലപ്രംഭഗ്ാമപഞ്്ായ
ത്്ിനലമ്ഴ്വൻവീട്കളിലം്
രാഭത്ി 7ന് േീപം നതളിയിക്്്
നമന്്്ഭപ്സിഡ്്്്ഴവഴങ്്ട്മ
ധ്അറിയിച്്്.നാനളമ്തൽ
പ്ത്തായിവര്ന്്വനരനിരീ
ക്്ണത്്ിൽ വയക്്്്നമന്്്
നമഡിക്്ൽഓഫീസർഴോ.മി
നിപി.മണിഅറിയിച്്്.

നവള്്റട:ഹിന്്്ഐകയ്ഴവേി
യ്നടയം് ഴസവാഭാരതിയ്നട
യം്ആഭിമ്ഖയ്ത്്ിൽഒറ്്ഴശഖ
രമംഗലംഭഗ്ാമപഞ്്ായത്്ിൽ
ഭക്്്യകിറ്്്കൾവിതരണംനട
ത്്ി.ഴോക്ഡൗണസാഹച
രയ്ത്്ിൽപഞ്്ായത്്ിനലവി
വിധ ഭപ്ഴേശങ്്ളിൽ ദ്രിതമ
ന്ഭവിക്്്ന്്വർക്്്വീട്കളി
ൽഴനരിനട്്ത്്ിയാണ്കിറ്്്ക
ൾ വകമാറിയത.് ഒര് വക
ത്്ാങ്്്എന്്ഴപരിൽനടപ്്ി
ലാക്്ിയഴസവനഭപ്വർത്്ന
ങ്്ള്നടഉദഘ്ാടനംഹിന്്്ഐ
കയ്ഴവേിജില്്ാഭട്ഷറർനനട്മ
ങ്്ാട്ഭശ്ീക്മാർനിർവ്്ഹിച്്്.
താല്ക്്്നസഭക്ട്്റിപ്ഴനാട്
ഴവണ്ഴോപാൽപഞ്്ായത്്്
അധയ്ക്്ൻ മന് പണിക്്ർ
നസഭക്ട്്റി സജയൻ ഉേയൻ,
ഴചനാട്ഉല്്ാസ,്കമൽആലച്്
ൽഎന്്ിവർ ഴനത്തവ്ംനൽ
കി.

ഭക്്്യകിറ്്്കൾ
വിതരണംചെയത്്

നവള്്റട: സവ്ന്്മായി ഒര്
വസക്്ിൾ എന്് സവ്പന്ം
സാക്്ാതക്രിക്്ാൻ വർഷ
ങ്്ഴൊളംഭപ്യതന്ിച്്്സവ്ര്
പിച്്7000ര്പമ്ഖയ്മഭന്്്ിയ്
നടനൊവിഡ്ദ്രിതാശവ്ാസ
നിധിയിഴലക്്്നൽകിമാത്
കയായിരിക്്്കായാണ് എ
ട്്ാംക്്ാസ്കാരിയായവിേയ്ാർ
ഥിനി.
നവള്്റടഴസ്്്്ഷൻപരിധി
യിനലക്ഷണ്പ്രംആഴ്്്
ഹട്്ിനലശിഴവഭദ്്്ലാലിന്്്മ
കളം്നചറ്വല്്്ർനസ്്്്അ
ഴ്്്ണീസ് ഇംഗള്ീഷ് മീഡി
യംസക്്ളിനലഎട്്ാംക്്ാസ്്്
വിേയ്ാർത്്ിനിയ്മായആനി
നതരസയാണ്നിരാലംേര്
നടകണ്്ീനോപ്്ാൻതന്്്സ

മ്്ാേയ്ം സംഭാവനയാക്്ിയ
ത.്രക്്ിതാവിനൊപ്്ംകഴി
ഞ്് േിവസം നവള്്റട

നപാലീസ്ഴസ്്്്ഷനിനലത്്ിയ
ആനിനതരസത്കസിഐ
ഭശ്ീക്മാറിന്വകമാറി.

""അടുകുുളയുകുു്ഒരുപിടിചീര''
പാറശാലമണുുലതുുിൽതുടകുുമായി

നവള്്റട:  നൊവിഡ് 19ന്്്
ഭപ്തിസന്്ിമറികടക്്ാൻ്്വി
ഷരഹിതപച്്ക്്റിക്ഷിയി
ല്നടസവ്യംപരയ്ാപത്തഴന
ടാൻഭഹ്സവ്കാലവിളയായചീ
രകയ്ഷിയില്നട  സാധയ്മാ
ക്്ാം എന്് ലക്്്യഴ്ത്നട
സിപിഐ ജില്്ാ കമ്്റ്്ി ആ
ഹവ്ാനംനചയത്"അട്ക്്ളയ
ന്ക്ര്പിടിചീര'എന്്പദ്്
തിയ്നടപാറശാലമണ്്ലത
ലഉദഘ്ാടനം കള്്ിക്്ാട്നി
ലഴമൽ്്ഏലായിൽ്്നടന്്്.
ജില്്യിനല10,000ഴകഭദ്്്ങ്്
ളിലാണ്ചീരക്ഷിത്ടങ്്ിയ
ത.്കഴിഞ്്വർ്്ഷംനവളളറട
മണ്്ലത്്ിൽ്് സിപിഐ ഭപ്
വർ്്ത്്കർ്് ജനസംസ്ക്തി
കാർ്്ഷിക സമ്ദ്്ിക്്ായി
1000വീട്കളിൽ്്ചീരഅടക്്
മ്ള്്വീത്്്ംവതകളം്വി
തരണംനചയത്ിര്ന്്്.ഇഴപ്്

ൾ വീട്കളിൽ്് നിന്്്ം  ജന
സംസ്ക്തിതിരിനകഴശഖരി
ച്്ചീരവിത്്്പായക്്്റ്്്വിത
രണംകർ്്ഷകൻ്്ഗംഗാധരന്
നൽ്്കിസിപിഐജില്്ാഎക്
സി.അംഗംഅഡവ്.കള്്ിക്്ാ
ട്ചഭദ്്്നം്,കർ്്ഷകനോഴിലാ
ളി  ഭപ്ഭാകരന്നൽ്്കിമണ്്
ലംനസഭക്ട്്റിഴോപക്മാറം്
ഴചർ്്ന്്്ഉത്ഘാടനംനചയത്.്
വിവിധഴമഖലയിനലവീട്മ്റ്്
ത്്്ംനോത്ഇടങ്്ളിലം്വാ
ഴപ്്ണകളിലം്പാടംഒര്ക്്ി
യാണ്ചീരക്ഷിത്ടങ്്ിയ
ത.്നിലഴമൽ്്ഏലായിൽ്്നട
ന്്  പാടം ഒര്ക്്ലിലം് വി
ത്്്വിതരണത്്ിലം്സിപി
ഐ ജില്്ാ എക്സി.അംഗം
അഡവ്.കളളിക്്ാട്ചഭദ്്്ൻ്്,മ
ണ്്ലംനസഭക്ട്്റിഴോപക്മാ
ർ്് എന്്ിവർന്ക്പ്്ംഎഐ
വവഎഫ്മണ്്ലംനസഭക്ട്്റി

ക്ഷണ്ഭപ്ശാന്്്, ഴോ. നസ
ഭക്ട്്റിഎസ.്സ്ജിത്്്,സിപി
ഐഎൽ്്സിഅംഗങ്്ളായര
ഴജഭദ്്്ൻ്്, സ്ഴരഭദ്്്നാഥ,് റ്്ി. 
സ്ക,് ഴോഹനൻ്് നായർ്്,
വഷജ,് എന്്ിവർ്് പനങ്്ട്
ത്്്.നവളളറടഎൽ്്സിയിൽ്്
നടന്് നിലനോര്ക്്ലം് വി
ത്്്വിതരണവം്മണ്്ലംക
മ്്ിറ്്ിഅംഗംനജ. ോലരാജ,്
എൽ്്സി  നസഭക്ട്്റി ഇടമന
ഴശ്്രിസഴ്ത്ഷ,്നഹച്്്.വഷ
ൻ്്ക്മാർ്്,വിഭ്എന്്ിവർ്്പ
നങ്്ട്ത്്്.
അമ്്്രിയിൽ്്കിസാൻ്്സ
ഭ മണ്്ലം ഭപ്സിഡ്്്്സ്േ
ർ്്ശനന്്്ക്ഷിയിടത്്ിൽ്്ചീ
രവിത്്്വിതച്്്. സിപിഐ
എൽ്്സിനസഭക്ട്്റിഅപ്്്ക്ട്്
ൻ്്,ഭഗ്ാമപഞ്്ായത്്്അംഗം
ോബ്ഴോസഫ്എന്്ിവർ്്പ
നങ്്ട്ത്്്.

സൈക്്ിൾവാങ്്ാൻൈവ്ര്പിച്്ര്പ
ദ്രിതാശവ്ാൈനിധിയിലേക്്്നൽകി

ലോവിഡൂദൂരിതാശൂവാസനിധിയികെകൂൂൂളൂൂതൂകആനിലതര
സസിഐനൂശീകൂമാറിലനഏലപൂൂികൂൂൂനൂൂൂ.

ഒനൂൂാംസൂൂാനംകനെിയസനൂഷ്ലജ.ൊലൂംവരചൂൂപെവൂം.

െീരവിതൂൂ്പായൂകൂൂറൂൂ്സിപിഐജിലൂൂാഎകൂസിഅംഗംഅഡൂവ.കളൂൂികൂൂാടൂെനൂദൂൂൻകർഷകൻ
ഗംഗാധരനൂനലൂൂകിഉതൂഘാെനംലെയൂൂൂനൂൂൂ.

ലമഡികൂൂലൂൂകോലെജിനൂകവടൂൂിഅൻൂൂപതൂെകൂൂംരൂപയൂലെലെ
കൂൂ്ജിലൂൂകെകൂറൂൂർൂൂബി.അബൂൂൂളൂൂനാസറിനൂമാകനജിങൂഡയറകൂൂർൂൂ
ലജ.െനൂദൂൂകോസ്കകമാറൂനൂൂൂ.

കര്നാഗപ്്ള്്ി:ആൾതാമസ
മില്്ാനതകിടക്്്ന്്വീട്്്വള
പ്്ിൽനിന്്്40ലിറ്്ർഴൊടക
നണ്്ട്ത്്്.എകവ്സസ്നറ
യ്ഞ്്്ഇൻസന്പക്്ർപി. അ
നിൽക്മാറിന്ലഭിച്്രഹസയ്
വിവരത്്ിന്്് അടിസ്്ാന
ത്്ിൽനടത്്ിയനറയഡ്ിലാ
ണ്ഴൊടപിടിക്ടിയത.്
കര്നാഗപ്്ള്്ി അരിനല്്്
ർഅരീക്്ാവ് ഴ്ക്ഭത്ത്്ിൻ്്
കിഴക്്്ആൾതാമസമില്്ാനത
കിടന്്വീട്്്വളപ്്ിനലശ്ചിമ്
റിയിൽഒളിപ്്ിച്്്നവച്്ിര്ന്്
ചാരായം വാറ്്ാനായി പാക
നപ്്ട്ത്്ിയ 40 ലിറ്്ർ ഴൊട
യാണ്കനണ്്ട്ത്്ത.്
നറയഡ്ിൽ  എകവ്സസ്
ഇൻസന്പക്്ർന്ക്പ്്ംഭപ്ിവ
്്്ീവ്ഓഫീസർഎം.സ്ഴരഷ്
ക്മാർസിവിൽഎക്വസസ്
ഓഫീസർമാരായഅജയഴോ
ഷ,്വിനീഷ,്ഭപ്ഭക്മാർ,യ്ജി
ൻ, ജിന്തങ്്ച്്ൻ വനിതാ
സിവിൽഎക്വസസ്ഓഫീ
സർ ഭശ്ീഴോൾ എന്്ിവർ പ
നങ്്ട്ത്്്. ഴഭ്ോണ്ഉപഴോ
ഗിച്്്ള്്നീരീക്്ണംവരം്േി
വസങ്്ളിലം് ത്ടര്ന്്താ
ണ.്
നോത്ജനങ്്ൾക്്് പരാ
തികൾ9400069456എന്്ന
മ്്റിഴലക്്് വിളിച്്് അറിയി
ക്്ാവ്ന്്താണ.്

40േിറ്്ർപോട
കന്ണ്ട്ത്്്
നശിപ്്ിച്്്

തിര്വന്്പരം്:  നൊവിഡ്
19ന്്് ഭാഗമായി ഴലാക്ഡൗ
ണ്്നടപ്്ിലാക്്ിയത്നകാണ്്്
കയർ്്നതാഴിലാളികൾ്്ക്്്ആ
ശവ്ാസമായി ഭപ്ഖയ്ാപിച്്ിട്്്ള്്
1000ര്പധനസഹായംഎല്്ാ
കയർ്്നതാഴിലാളികൾ്്ക്്്ംല
ഭയ്മാക്്ണനമന്്്ഴകരളകയർ്്
വർ്്ഴക്്ഴസ്് യ്ണിയൻ്് (സി

ഐടിയ)്സംസ്്ാനഭപ്സിഡ
്്്്അഡവ്.ജി.സ്ഗ്ണൻ്്ആ
വശയ്നപ്്ട്്്.കയർ്്നതാഴിലാളി
ഴക്്മനിധിയിൽ്് 6 മാസത്്ി
ൽ്് ക്ട്തൽ്് ഴക്്മനിധി വി
ഹിത ക്ടിശ്്ികയ്ള്്വർ്്ക്്്
ഈആന്ക്ലയ്ംനൽ്്ഴകണ്്
തിനല്്ന്്ാണ് ഇഴപ്ാ്ഴനത്്
ഴോർ്്ഡ് തീര്മാനം. കയർ്്

നതാഴിലാളികൾ്്നനല്ാ്ര്ശത
മാനം6മാസത്്ിൽ്്ക്ട്തൽ്്
ക്ടിശ്്ികയ്ള്്വരാണ.്ആയ
തിനാൽ്് ഴക്്മനിധിയിനല
അംഗതവ് വിഹിത ക്ടിശ്്ിക
ഴനാക്്ാനതഎല്്ാ നതാഴിലാ
ളികൾ്്ക്്്ംഈധനസഹായം
ലഭയ്മാക്്ാന്ള്്നടപടിഉടൻ്്
സവ്ീകരിഴക്്ണ്്താണ.്

പ്ക്മനിധിധനസഹായംഎല്്ാനതാഴിോളികൾ്്ക്്്ംേര്യമാക്്ണം:ജി.സ്ഗ്ണന്്അപ്ഭോപോർട്്ികൾച്്ർസഹകരണസംഘം
ദ്രിതാശ്വാസഫണ്്ിപേയ്ക്്്നെക്്്കകമാറി
നനയ്്ാറ്്ിൻകര:നനയ്്ാറ്്ിൻക
രഅഴഭ്ോഴോർട്്ികൾച്്ർസ
ഹകരണസംഘം മ്ഖയ്മഭന്്്ി
യ്നടദ്രിതാശവ്ാസഫണ്്ിഴല
യക്്്്നചക്്്വകമാറി.
നനയ്്ാറ്്ിൻകരഅസിസ്്്്്്്്ര
ജിസഭ്ട്ാർ ഭപ്മീള സംഘം ഭപ്
സിഡ്്്്വി.എസ.്സജീവക്്

മാറിൽനിന്്്ം ഏറ്്്വാങ്്ി.
യ്ണിറ്്്ഇൻസന്പക്്ർഅനി
ൽക്മാർവവസ്ഭപ്സിഡ്്്്
സി. ഷാജി, ഴോർഡംഗംവി. 
എസ.്ഴഭ്പമക്മാരൻനായർ,
ജീവനക്്ാരൻഅനന്്്എസ.്
നായർത്ടങ്്ിയവർപനങ്്ട്
ത്്്.

ജില്്യിൽ212പപർ
നിരീക്്ണത്്ിൽ
തിര്വനന്്പ്രം:ഇന്്നലജി
ല്്യിൽപ്ത്തായി212ഴപർ
നിരീക്്ണത്്ിലായി.392ഴപ
ർനിരീക്്ണകാലയളവ്ഴോ
ഗലക്്ണങ്്നൊന്്്മില്്ാനത
പ്ർത്്ിയാക്്ി.2,203ഴപർവീ
ട്കളിൽകര്തൽനിരീക്്ണ
ത്്ില്ണ്്്.ജില്്യിനലആശ്പ
ഭത്ികളിൽഇന്്്ഴോഗലക്്ണ
ങ്്ള്മായി26ഴപനരഭപ്ഴവശി
പ്്ിച്്് 16ഴപനരഡിസച്ാർജ്
നചയത്.്ജില്്യിൽഴോസിറ്്ീ
വായരണ്്്ഴപരാണ്ഇഴപ്്ൾ
ചികിത്്യില്ള്്ത.്

വനത്്ിൽനിന്ന്ത്്ിയപ്ള്്ിമാനന
കണ്്നാട്്്കാരിൽകൗത്കവ്ംപരിഭ്രാന്്ിയ്ം

മലയിൻകീഴ:് വനത്്ിൽ നി
നന്്ത്്ിയപ്ള്്ിമാൻവിളവ്
ർക്്ൽവിഴവ്ർഭാഗനത്്ത്്ി
യത് നാട്്്കാരിൽ കൗത്ക
വം് പരിഭഭ്ാന്്ിയം് സ്ഷിടി
ച്്്. ഇന്്നല രാവിനലഏഴോ
നടയാണ്മാനനത്്ിയത.്ഭപ്ഴേ
ശവാസി ഭശ്ീക്മാറിന്്് വീട്്ി
നലസിസിടിവികാമറയില്നട
യാണ്പ്ള്്ിമാനനനാട്്്കാർ
കണ്്ത.്
ത്ടർന്്് പരിസരത്്ാനക
നാട്്്കാർതിരച്്ിൽനടത്്ി.പ
ര്ത്്ിപ്്ള്്ി ഴോറസ്്്്് ഓഫീ
സിൽനിന്്്എത്്ിയവരം്നാ
ട്്്കാര്മായിപാറനപ്ാ്റ്്, വഴ്
ഴോട്്്വിള, മട്്്പ്്ാവ് എന്്ീ
സ്്ലങ്്ളിൽ തിരച്്ിൽ നട
ത്്ിനയങ്്ിലം് മാനിനന ക
നണ്്ത്്ാനായില്്.വിഴവ്ർഎ

രിക്്ലം ക്ന്്ിൽ കടന്്ിരി
ക്്ാനമന്്ാണ്ഴോറസ്്്്്അധി
ക്തർനൽകിയവിവരം.വിള
വ്ർക്്ൽ പഞ്്ായത്്ില്ൾ
നപ്്ട്്പ്ള്്ിമാൻകടന്്്ഴോ
യ ഭപ്ഴേശങ്്ളിനലല്്ാം നാ
യക്്്ൾ ക്ട്്ഴ്ത്നട ശബ്്മ്
ണ്്ാക്്ിയിര്ന്്്.
ഴോറസ്്്്് ഉഴദ്്്ോഗസ്്രായ
നസീർ,ശരത്വിളവ്ർക്്ൽവ
നം-വനയ്ജീവിസംരക്്ണസ
മിതിഭപ്വർത്്കരായഷിബ,്
സജ്എന്്ിവര്നട ഴനത്തവ്
ത്്ിൽരാഭത്ിവവകിയം്തിര
ച്്ിൽനടത്്ിനയങ്്ിലം്ഫലമ്
ണ്്ായില്്.വിഴവ്ർഎരിക്്ലം
ക്ന്്ിൽപ്ള്്ിമാനനകനണ്്
ത്്ാൻ ഇന്്്ം തിരച്്ിൽ നട
ത്്്നമന്്്ഉഴേ്ോഗസ്്ർഅറി
യിച്്്.

വിഴവൂർഭാഗതൂൂ്ഇനൂൂലെകലൂടൂതൂൂിയുളൂൂിമാൻ.
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തുശുർ:ജിലുുാസിറുുിനൊലീ
സിനുകീഴിൽഎലുുാവെിതാ
നൊലീസ്ഉങദുയാഗസുുരംുഇ
െിമുതൽഎൻഫീൽഡുബു
ളുുറു്ുഓടികുുും.വെിതാനോ
ലീസ്ബുളുുറുു് നെങപുടാളിംഗു
സംഘനതുുരുെീകരികുുുനുു
തിനുുുഭാഗമായിതുശുർസി
റുുി നൊലീസ് കമുുീഷണർ
ആർ.ആദിതയുയുനടെിർങദുു
േപെുകാരംതുശുർസിറുുിവ
െിതാനൊലീസ്ങസുുുുഷൻസ
ബുഇൻസ്നെകറുുുർസിനുുു
വിനുുു ങെതുതവുതുുിലുളുു
പെുങതുയകവെിതാനൊലീസ്
ബുളുുറുു്െങപുടാളിങുു്സംഘ
തുുിനുുു പെുവർതുുെം കഴി
ഞുുദിവസമാണുആരംഭിചുു
ത.ു ഇതിൽ െിനുുും ആങവ
േംഉൾങകുുണു്ുെിരവധിവ
െിതാഉങദുയാഗസുുരാണുസി
റുുിനൊലീസ്കമുുീഷണർകു്ു
മുമുുാനകബുളുുറു്ുനെങപുടാളി
ങുുിനുുു ഭാഗമാകണനമനുു്

ആപഗുഹം പെുകടിപുുികുുുക
യംുതുടർനു്ുഇതിനുുുഅടി
സുുാെതുുിൽസിറുുിനൊലീ
സ്കമുുീഷണർആദിതയുആ
ർജിലുുയിനലഎലുുാവെിതാ
നൊലീസ് ഉങദുയാഗസുുർ
കുുുംഎൻഫീൽഡുബുളുുറുു്
െരിേീലെതുുിനുളുുഉതുുര
വുെൽകുകയംുനചയു്ുത.ുവി
വിധ ഘടുുമായി ജിലുുയിനല
എലുുാനൊലീസ്ങസുുുുഷനുക
ളിങലയംുവെിതകൾകു്ുബു
ളുുറുു്ഓടികുുുനുുതിനുളുുെ
രിേീലെംെൽകിഇവരുനട
ങെതുതവുതുുിൽഎലുുാനൊ
ലീസ് ങസുുുുഷൻ തലതുുിലംു
വെിതകളുനട പെുങതുയക െ
ങപുടാളിങു്ുസംഘനതുുസജുു
മാകുുാൊണുവകുപു്ുഇതിലു
നടലകുുുയംവയകുുുുനുുത.ുക
ൺങപുടാൾറംുഇൻസ്നെകറുുു
ർവി.ബാബുരാജിനുുുങെതു
തവുതുുിലാണുെരിേീലെംെ
ൽകുനുുത.ു

ത്ശ്രിൽവനിതാകൊലീസിക്്്ബ്ള്്റ്്്കപശ്തടാളിങ്്്

ബ്ള്്റ്്്ലരഫപ്ോളിങ്്്നേത്്്ന്്വനിതാലൊലീസ്ഉഫയ്ോഗസ്്ർ

കൗൺ്്സിേർ്്ക്്്പെനര
സകപയറ്്ഫ്ശമം

ചാലകുുുടി:െഗരസഭഓഫീസി
ൽുുവചു്ുകൗൺുുസിലർുുകു്ുങെനര
സകങയറുു പേുമം. നോങോണ
പെുതിങോധ പെുവർുുതുുെങുുൾുു
എലുുാവരംുഒനുുുങചർുുനുു്പെുവ
ർുുതുുികുുുനുുതിെിടയിൽുു കൗ
ൺുുസിലർുുഷിബുവാലപുുനെെ
രസയുമായി അധിങകുുപുുികുുാ
നംുസകങയറുുംനചയുുാനംുപേു
മിചുു സംഭവതുുിൽുു ങോൺുുപഗു
സ്ൊർുുലിനമുുുറിൊർുുടുുിപെുതി
ങകുുധിചുുു.
കമുുുയുണിറുുി കിചുുനുുു പെുവ
ർുുതുുെവുമായിബനുുനപുുടുു്െ
ഗരസഭഓഫീസിനലതുുിയങപുു
ഴാണുപുറനമെിനുു്വനുുഒരു
വയുകുുികൗൺുുസിലങറയംുകു
ടംുബങതുുയംുെരസയുമായിഅ
ധിങകുുപുുികുുുകയംു സകങയ
റുുംനചയുുുവാനംുപേുമികുുുകയാ
യിരുനുുു. െഗരസഭയിലുണുുാ
യിനുുനചയർുുങെഴുസണംുമറുുും
ങചർുുനുു് പുറതുുാകുുിയ കാര
ണംമറുുുഅെിഷുുസംഭവങുുൾുു
ഉണുുായിലുു. ഇയാൾുുനകുുതിങര
കർുുേെെടെടിസവുീകരികുുണ
നമനുു്കാണിചുു്െഗരസഭഅ
ധികുതർുുകു്ുെരാതിെൽുുകിയി
തായംു ങവണുു െടെടികൾുു ഉ
ണുുായിനലുുങുുിൽുുെിയമെടെടി
കൾുുസവുീകരികുുുനമനു്ുപെുതിെ
കുുങെതാവുവി.ഒ.സെലപുുൻുു
െറഞുുു.

പരിപോധെെടത്്ി
നോടുങുുലുുുർ:ഫുഡുഏു്ുുങസ
ഫറുുുിവകുപുുുംഫിഷറീസ്ഡിപുുാ
ർടു്ുനമൻറംുസംയുകുുമായിഅ
ഴീങുകുടു െിനുുും സകെമംഗ
ലംവനരയുളുുഫിഷ്സുുുുാളുകളി
ൽെരിങോധെെടതുുി.മതില
കതുുിനുെിനുു്െഴകിയെില
യിലുളുു 30 കിങോപഗുാം ചുര
െിടിനചുുടുതുു് െേിപുുിചുുു.െരി
ങോധെയിൽ ഫുഡു ഏൻറു
ങസഫറുുുിഓഫീസർകുഷണ്പെുി
യ,ഫിഷറീസ്സബുഇൻസന്െ
കറുുുർമാരായെി.എംഅൻസി
ൽ,സുങരഷ്ബാബുഎനുുിവ
രംുെനങുുടുതുുു.

മര്ന്്്വിതരണം
നോടുങുുലുുുർ:ടി.എൻ.ങോയു
ഫൗങണുുഷനുുുങെതുതവുതുുിൽ
മാരകങോഗങുുൾമുലംബുദുുി
മുടു്ുഅനുഭവികുുുനുുൊവനപുുടുു
ങോഗികൾകുു് മരുനുു് വിതര
ണംെടതുുി.ഫൗങണുുഷൻഭാര
വാഹികൾങോഗികളുനടവീടുുി
ൽങെരിനടുുതുുിയാണുമരുനുുു
കൾെൽകുനുുത.ുആദയുവിതര
ണംഹുങപുോഗിയായഅവിവാ
ഹിതയകുു്ുമരുനുുുകൾെൽകി
െഗരസഭനചയർമാൻനകആ
ർസജപതുൻ ഉദഘുാടെം നച
യതു.ുഇരുെങൊളംങോഗികൾ
കുുാണു ആദയുഘടുുതുുിൽ മരു
നുുുകൾെൽകുനുുത.ുടി എൻ
ങോയി ഫൗങണുുഷൻ ഭാരവാ
ഹികളായഅഡവുങകുുറുു്ടി നക
പെുഭാകരൻ,നകഎംഗഫുർ,െ
നുുകുമാർകാരുർ,അഡവു.ബിജു
കുമാർ,ടി.എ.ബാലകുഷണ്ൻ
എനുുിവർെനങുുടുതുുു.
സഹായഹസ്തവ്മായി

സിപിഐ
വടകുുാങഞുുരി.ങോവിഡു - 19
നുുു ഭാഗമായി ങോകുഡൗൺ
ഏർനപുുടുതുുിയതിനെ തുടർ
നുു് രുരിതതുുിലായവർകുു് സ
ഹായഹസത്വുമായി സിെി
ഐ.ങോകുഡൗണിനെതുടർ
നു്ുങോലിഇലുുാതായമാരാതുുു
കുുുനുു്-അകമല പെുങദേതുുു
ളുുനൊഴിലുറപു്ുനൊഴിലാളിക
ടകുുമുളുുവർകുുാണുസിെിഐ
ങോകുുൽകമുുിറുുിയുനടങെതു
തവുതുുിൽഭകുുുയവസത്ുകുുളംു,
െചുുകുുറികളംുവിതരണംനച
യതുത.ു
മാസ്ക്െൽകി

മാള: നോയുു പെുഥമികാങോഗയു
ങകപനുുുതുുിങലകുു് മാസക്ുെൽ
കി.സടലറിംഗുആുു്ുഗാർനമ
ുു്ുസ്വർങകുുഴസു്യുണിയൻ
മാള െളുുിപുുുറം യുണിറുുിനുുു
ആഭിമുഖയുതുുിലാണുസൗജെയു
മായി മാസക്ുുുകൾ െൽകിയ
ത.ുനമഡികുുൽഓഫീസർഇൻ
ചാർജുങോ:ങോബിൻ,ങോ:
ങോബിൻ ങോൾ എനുുിവർ
ഏറുുുവാങുുി. യുണിയൻ ഭാര
വാഹികളായപെുസിഡു്ുുസീെ
തു്ുഅൻവർ,നസപകുടുുറിസാജി
തറഹുുതുുുളുു,പടുഷറർഷഹെ
റഹുുതു്ുഎനുുിവരാണുസകമാ
റിയത.ു
ധെസഹായംെൽക്ം
വടകുുാങഞുുരി: ങോവിഡു 19
അടചുുു പുടുുലിനെ തുടർനുു്
ങോലിഇലുുാതായഎരുമനപുുടുുി
യിനലചുമടുുുനൊഴിലാളികൾ
കു്ുനഹഡുങോഡുആൻറുജെ
റൽ വർങകുുഴസു് യുണിയൻ
(സിഐടിയു)5000രുെവീതം
ആേവുാസധെസഹായംെൽ
കുനമനുു്യുണിയൻ പെുസിഡ
ു്ുുയ.ുനകമണിഅറിയിചുുു.
സംഭാവെെൽകി

അനുുികുുാട:ുനകാവിഡു-19രു
രിതാേവുാസ പെുവർതുുെങുുളി
ൽ തുശുർ താലുകുു് നചതുുു
നൊഴിലാളിവിവിങോങദുുേസ
ഹകരണസംഘംഅനുുികുുാടു
മാതുകയാവുനുുു. മുഖയുമപനുുുി
യുനട രുരിതാേവുാസ െിധിയി
ങലകുു്സംഘതുുിങുുുയംുജീവ
െകുുാരുനടയംു ,ഭരണസമിതി
അംഗങുുളുനടയംു സംഭാവെ
യായി1543880രുെയുനടനച
കു്ുസംഘംപെുസിഡു്ുുടി.നക.
മാധവൻ, ഗീതങോെിഎംഎ
ൽഎനയഏൽപുുിചുുു.

നമറ്്്സിൽഓൺസേൻക്്ാസ്കൾെടത്്്ന്്്
മാള:നമറു്ുസ്എൻജിെീയറിങുങോളിനടകെുികുങോനളജുകളിനല
വിദയുാർഥികൾകുുായിഅധയുാെകർഓൺസലൻകുുാസുകൾെട
തുുുനുുു.സംു,ഗുഗിൾമീറു്ു,മുടുൾഎനുുീങോഫറുു്ുനവയറുകൾഉ
െങോഗിചുുാണു ഓൺസലൻ കുുാസുകൾ െടതുുുനുുത.ു ങോ
കു്ുഡൗണിനുമുമു്ുപുർതുുിയാകാതുുവിഷയഭാഗങുുളുനടവിവ
രണങുുൾഅടങുുിയഓഡിങോവീഡിങോസങനുുേങുുൾഅധയുാ
െകർതയുുാറാകുുുകയംുഅവയുടയുുബുവാടസുാപുു്എനുുീഓൺ
സലൻസംവിധാെങുുൾവഴിവിദയുാർഥികളുമായിെങുുിടുകയംു
നചയുുുനുുു.കുടാനതവിദയുാർഥികനളയുണിങവഴുസിറുുിെരീകുുക
ൾകു്ുസജുുരാകുുുനുുതിനുങവണുുിങോഡൽങോദയുങെപുുറുകൾത
യുുാറാകുുിെൽകുകയംു,െിശുുിതസമയതുുിനുളുുിൽവിദയുാർഥി
കൾഉതുുരകുുടലാസുകൾഓസണുൈൊയിസമർപുുികുുുനുുുനവനു്ു
ഉറപു്ുവരുതുുുകയംുനചയുനുുു.രകുുിതാകുുളുനടമികചുുെിനുുുണ
ങോനടഏറിയെങു്ുവിദയുാർഥികളംുഈസൗകരയുങുുൾഫലപെുദ
മായി പെുങോജെനപുുടുതുുിെരീകുുകൾകുു്തയുുാനറടുകുുുകയാ
നണനു്ുങോനളജുപെുിൻസിപുുൽങോ.സുങരഷ്ങവണുങോൊൽ
അറിയിചുുു.
അഭയാർഥികനെപറഞ്്യച്്തായിആപ്ക്പം
നോടുങുുലുുുർ:അഗതിമനുുിരതുുിൽെിനുുുംഅഭയാർഥികനളെറ
ഞുുയചുുതായാങകുുെം.നോടുങുുലുുുർെഗരസഭങോയസു്നഹ
സക്ുളിൽെടതുുുനുുഅഗതിമനുുിരതുുിനലഇരുെങൊളംആഭ
യാർഥികളാണുഇനുുനലരാവിനലനോടുങുുലുുുർസി.ഐ.െി.നക.
െതുുരാജനെസമീെിചുുത.ുനോങോണപെുതിങോധതുുിനുുുഭാഗമാ
യിതുടങുുിയതാണുഅഗതിമനുുിരം.െരാതിങകടുുസംഘനതുുസി.
ഐ.തഹസിൽദാറിനുുുഅടുങതുുകു്ുെറഞുുയചുുു.െിജസുുിതി
മെസിലാകുുിയതഹസിൽദർെഗരസഭനസപകുടുുറിയുനടഅരികി
ങലകു്ുവിടുുു.ഇരുെതാംതിയുുതിവനരഇവനരഅഗതിമനുുിരതുുിൽ
താമസിപുുികുുാനമനുു ധാരണയായി.അങതസമയംഅേരണർ
കുുും,അഗതികൾകുുുംതുടങുുിയസംരകുുണങകപനുുുതുുിൽഇവ
ർകയറിെറുുിയതാനണനുുുംെറയുനുുു.സമീെപെുങദേങുുളിൽവീ
ടംുകുടംുബവംുഉളുുഇവർവാർകുുെണികുുാരാണ.ുെണികഴി
ഞുുാൽവീടുുിൽങോകാനതെഗരതുുിൽകഴിയുനുുഇവർനതരു
വിൽകഴിയുനുുവനരനോണുുുവരാൻങോയആംബുലൻസിൽക
യറിങോയസു്സക്ുളിനലതുുിയതാനണനു്ുനസപകുടുുറിെറഞുുു..

മാള:മാളകടവിനുസമീെംതാമസികുുുനുുസി.ഐ.ൌഷാദിനുുു
മകൾഅങമയഎനുുനോചുുുമിടുകുുിയാണുറമദാൻനെരുനുുാളി
നുസസകുുിൾവാങുുാൊയികുടുുിവചുുിരുനുുതൻന്റൊണയതു
ടുുുകൾമുഖയുമപനുുുിയുനടരുരിതാേവുാസെിധിയിങലകുു്സകമാറി
മാതുകയായത.ുമാളനസങകുുർങോസക്ുളിനലമുനുുാംകുുാസ്വി
ദയുാർതുുിെിയാണുഅങമയ.അങമയയുനടആപഗുഹപെുകാരംവി.
ആർ.സുെിൽകുമാർഎംഎൽഎവീടുുിൽഎതുുിയാണുതുകവാ
ങുുിയത.ുനോങോണകാരണംബുദുുിമുടുുുനുുജെങുുനളസഹായി
കുുാൊയിഎലുുാനോചുുുകുടുുുകാരംുഇതുങോനലനചയുുണംഎ
നുുാണുഈമിടുകുുികുടുുിയകുു്ുെറയാനുളുുത.ു

അപമയയ്നടസസക്്ിൾവാങ്്ാന്ള്്ത്ക
ദ്രിതാശ്വാസെിധിയിപേക്്്

അഫമയദ്രിതാശവ്ാസനിധിയിഫലക്്്നൽക്ന്്ത്കവി.ആർ.
സ്നിൽക്മാർഎംഎൽഎഏറ്്്വാങ്്്ന്്്.

ഇരിങുുാലകുുുട:ങോകുഡൗണിൽനതരുവിൽകഴിയുനുുവർകുു്
ആേവുാസമായിപഫുണു്ുസ്ങോർഎവർ.ഗവ.ങോയുസ്സ്കുളിനു
സമീെനതുുഒരുമമാർുുടുുിനുമുനുുിലുളുുഅേരണർുുകുുായുളുുപഫുീ
ഡജുിലാണുഈങോകുഡൗൺുുകാലതുുുംനതരുവിൽുുകഴിയുനുു
വർുുകുുായിവിഭവസമുദമായഭകുുണംഒരുകുുിയിരികുുുനുുത.ുഇരി
ങുുാലകുുുടയിനലനതരുവിൽുുകഴിയുനുുഒതുുിരിങെനരെഗരസഭ
യുനടയംുനൊലീസിനുുുയംുസഹകരണങതുുനടനചടുുിെറമു്ുങഗ
ൾുുസ്സ്കുളിൽുുതാമസിപുുിചുു്സാമുഹയുഅടുകുുളവഴിഭകുുണം
െൽുുകുനുുുനണുുങുുിലംുഇങപുുഴംു നതരുങോരങുുളിൽുുെിരവധി
ങെരാണുകഴിയുനുുത.ുപഫുണു്ുസ്ങോർുുഎവർുുഎനുുവാടു്ുസ്അപു്ു
ചാരിറുുികുടുുായമുയുനടങെതുതവുതുുിലാണുഈപഫുിഡജുുവഴിഇവി
നടഎനുുുംഭകുുണംവിതരണംെടതുുുനുുത.ുസുമെസുകളുനട
സഹകരണങതുുനടെടതുുുനുുഈഭകുുണവിതരണംഒരുൊടു
ങെർുുകു്ുവയറുെിറയകുുുുകയാണ.ുഉചുുയകുു്ുകുതയും12മണിയകുു്ു
ഈപഫുിഡജുുതുറകുുുനുുതംുകാതു്ുെിരവധിങെരാണുെരിസര
തു്ുകാതു്ുെിൽുുകുുാറുളുുത.ുഭകുുണങതുുനൊപുുംഹൽുുവയംുങെ
പനുുുെഴവംുലഭിചുുങപുുൾുുെലർുുകുുുംകണുു്െിറഞുു്ങോകുനുുതു
കാണാമായിരുനുുു.

നതര്വിൽകഴിയ്ന്്വർക്്്അന്്മ്ട്്ാൻ
ഫ്രട്്്സ്പോർഎവർ

പര്ണ്്്സ്ഫോർഎവർക്ട്്ായമ്യിലലപര്വർത്്കർഭക്്ണംവി
തരണംലെയ്്്ന്്്.

എറിയാട്കഞ്്ാവ്പോട്്ംകന്ട്ത്്ി
നോടുങുുലുുുർ:എറിയാടുകഞുുാവുങൊടുുംകനണുുതുുി.തടുുുെളുുി
ഐഎചു്ുആർഡിങോനളജുങോഡിൽആനൊഴിഞുുെറമുുിൽെി
നുുാണുഎകുസസസ്ഇൻസ്നെകറുുുർപെുവീൺ.െി.എമുുിനുുുങെ
തുതവുതുുിലുളുുസംഘം56കഞുുാവുനചടികൾകനണുുടുതുുത.ുഇ
രുെതുനസുുുിമീറുുങോളംവലുപുുമുളുുനചടികൾകു്ുഒരുമാസതുുി
ലധികംപെുായമുണു്ു.വിതു്ുവിതറിമുളപുുിചുുരീതിയിലാണുനചടിക
ൾവളർനുുിരികുുുനുുത.ുആനൊഴിഞുുെറമുുിൽെിരവധിയുവാ
കുുൾതമുുടികുുാറുണുുായിരുനുുു.
കഞുുാവു വലിചുുതിനു ങേഷം അരിവലിനചുുറിഞുു് മുളപുുിചുുതാ
ങോനയനുുസംേയംഎകനുസസിനുണുു്.ഇനുുനലരാവിനലഎ
കനുസസ്ഓഫീസിങലകു്ുവിളിചു്ുഅജുുാതൊണുകഞുുാവുനചടി
യുനടസംേയംഅറിയിചുുത.ുഇതിനുുുഅടിസുുാെതുുിൽെടതുുി
യനതരചുുിലിലാണുകഞുുാവുനചടികൾകണുുത.ുഎകുസസസ്സം
ഘംെിരീകുുണംെടതുുുണപെുങദേങുുളിൽപെുധാെനെടുുതാണി
വിടം.
നോടുങുുലുുുരിൽഇപതുയധികംകഞുുാവുനചടികൾഒരുമിചുു്ലഭി
കുുുനുുതുആദയുമായാണ.ുകഞുുാവുെടുുആനളകുുുറിചുുുംകഞുുാവു
വിൽെെെടതുുുനുുവനരകുുുറിചുുുമുളുുഅങെുവഷണതുുിലാണു
സംഘം.പെുങദേതുു്വരുനുുയുവാകുുൾ,മറുുുആളുകൾഎനുുിവ
നരവരംുദിവസങുുളിൽങോദയുംനചയുുും.സമീെപെുങദേനതുുസി
സിടിവി. കയുാമറ ദുേയുങുുളംു െരിങോധെെടതുുുനമനുു്എകു
സസസ്അധികുതർഅറിയിചുുു.എകുസസസ്സംഘതുുിൽപെുി
വുുുീവുഓഫീസർസുെിൽകുമാർ.െി.ആർ,സിവിൽഎകുസസസ്
ഓഫീസർമാരായഅെീഷ.്ഇ.ങോൾ,ജദീർ.െി.എംഎനുുിവരംുഉ
ണുുായിരുനുുു.

തുശുർുു: ങോവിഡു 19 ങോകു
ഡൗണിനെതുുുടർുുനുു് ൊവ
നപുുടുു ങോഗികൾുുകുു് ജീവൻുു ര
കുുാ മരുനുുുകൾുു ലഭികുുാൻുു
പെുാങോഗികബുദുുിമുടുു്ങെരി
ടുനുു സാഹചരയുതുുിൽുുഅയുു
ങുതുൾുു ചുങുുതുു് പെുവർുുതുുി
കുുുനുുഎംെിഓഫീസ്ങകപനുുുീ
കരിചുു് 'അതിജീവെം'െദുുതി
ആരംഭികുുുനുുു. ങോവിഡു
ങോകുഡൗണിനെതുടർുുനു്ുജീ
വൻുു രകുുാ മരുനുുുകൾുു ലഭി
കുുുനുുിനലുുനുുെലങോഗികളംു
എംെിനയ അറിയിചുു െശുുാ
തുുലതുുിലാണുഇതുുരനോരു

സംരംഭം തുടങുുുനുുത.ുങോ
കറുുുർുുമാരുനട കുറിപുുടി പെുകാ
രംമരുനുു്കഴികുുുനുുദാരിപദുയു
ങരഖകുു്താനഴയുളുുങോഗിക
ൾുു എംെി ഓഫീസുമായി ബ
നുുനപുുടുുാൽുുങമയു3വനരതിക
ചുുുംസൗജെയുമായി മരുനുുുക
ൾുുവീടുുിനലതുുിചു്ുെൽുുകുനുുതാ
നണനു്ുടി.എൻുുപെുതാെൻുുഎം
െിഅറിയിചുുു.ഓൾുുങകരളനക
മിസുു്ുു ആൻഡു പഡുഗിസുു്ുു അ
ങോസിങയഷൻുു സംസുുാെ
കമുുറുുിയുനട സഹകരണ
ങുതുനടയാണുഈ സംരംഭം
െടപുുിലാകുുുനുുത.ുമരുനുു് ലഭി

കുുുനുുതിനുമുൻുുഗണെങറഷ
ൻുു കാർുുഡിൽുു (മഞുു/െിങുു്)
ങെരുളുു ങോഗികൾുു 6 മാസ
കാലാവധികുുിടയിൽുുകുറിപുുടി
യംുങോഗിയുനടങെരംുങറഷ
ൻുു കാർുുഡിനുുു ങോപുുിയംു
ങോൺുുടാകറുുു്െമുുരംുതാനഴ
ങചർുുകുുുനുുെമുുരുകളിങലകുു്
വാടുസ്ആപു്ുനചങയുുണുുതാണ.ു
സി.സി. പേുീകുമാർുു (94476
70210),രവിങോസ്താണികുു
ൽുു(9496123476)നക.നകസ
െിൽുുകുമാർുു(9847013968)എ
നുുിവനരയാണു വാടുസആ്പുുി
ലുനടഅറിയിങകുുണുുത.ു

ദ്രിതാശ്വാസെിധിയിപേക്്്സംഭാവെെൽകി
മാള:മുഖയുമപനുുുിയുനടരുരിതാേവുാസെിധിയിങലകുു്ഡിസവഎ
ഫഐുമാളങലുുകു്ുപെുവർതുുകരിൽെിനുുുംങേഖരിചുു51330രു
െങലുുകു്ുനസപകുടുുറിെി.ആർരതീഷ്സംസുുാെകമുുിറുുിഅംഗം
ആർ.എൽപേുീലാലിനുസകമാറി.സിെിഎംമാളഏരിയകമുുറുുി
യംഗംഎൻ.എ.ഷാജി,ങലുുകു്ുപെുസിഡു്ുുസി.ധനുഷ്,പടുഷറർ
അകുുയുഐ.എസ,്കമുുറുുിയംഗംഇ.എസ.്േരതു്ുതുടങുുിയവർ
െനങുുടുതുുു.

ചാലകുുുടി:നോരടുുിൊലുനക
ടു്ുങകപനുുുീകരിചു്ുവൻങൊതിൽ
ചാരായമുണുുാകുുിവിൽെെെ
ടതുുുനുുതായിചാലകുുുടിഡി
സവഎസെ്ി സി.ആർ സ
ങതുുഷിനുലഭിചുുരഹസയുവിവ
രതുുിനുുുഅടിസുുാെതുുിൽ
നോരടുുിസർകുുിൾഇൻസന്െ
കറുുുർബി.നകഅരുണിനുുുങെ
തുതവുതുുിൽ െടതുുിയ െരി
ങോധെയിൽവാറുുുചാരയവംു
വാറുുുെകരണങുുളുമായിഒരാ
നള െിടികുടി. നോരടുുി വാലു

ങുുമുറി
എള
ങഞുുരി
സവുങദ
േിങോ
പുുിവീടുുി
ൽേിവ
രാജൊ
ണു െി
ടിയിലാ
യത.ുഇ
രുെതു വർഷം മുൻപു മുൻ
സവരാഗയുതുുിനുുു ങെരിൽഒ

രുയുവാവിനെവടിവാൾനോ
ണുു് നവടുുിെരിങകുുൽപുുിചുു ങേ
ഷം കണുുുരിങലകുു് കടനുുയാ
ളാണുേിവരാജൻ.ഈങകസ്
ഒതുുുതീർനുുതിനെ തുടർനുു്
എതാനംുവർഷംമുൻപുൊടുുി
ൽ തിരിനചുുതുുി കുലിപുുണി
യംുമറുുുമായികഴിഞുുുവരിക
യായിരുനുുു. ഇതിെിടയിൽ
സാമുുതുുികമായിഉണുുായചി
ല ബാധയുത കളാണു ഇയാൾ
ചാരായംവാറുുിങലകുു്തിരിയാ
ൻകാരണമായത.ു

ചാരായവ്ംവാറ്്്പരരണങ്്ള്മായി
ഒരാൾപിടിയിൽ

അറസ്്്്ിലായപര്തി

അതിജീവനംപദ്്തിയ്മായിഎംപി

തുശുർ:ജിലുുയിൽആതുരങസ
വെംഇെിമുതൽവിരൽതുുു
മുുിൽലഭികുുും.ങോകുഡൗൺ
കാലഘടുുതുുിൽ ജെങുുൾകുു്
സ്നെഷലിസു്ുുുങോകുുർമാരുനട
സൗജെയുങസവെംെൽകാൊ
യിങകരളഗവൺനമുു്ുനമഡി
കുുൽ ഓഫീങസഴുസ് അങോ
സിങയഷനുുു ജിലുുയിനല സം
രംഭമായ നകജിഎംഒഎഇെീ
ങഷുയറുുിവുങോർനടലികൺസ
ൽങറുുഷൻഅഥവാസകറുുാണു
ഇതുുരനോരു സംരംഭതുുിനു
ജിലുുയിൽ തുടകുും കുറിചുുിരി
കുുുനുുത.ുഇതിനുുുതുടകുുംജി
ലുുാകളകുുർഎസ്ഷാെവാസംു
നകജിഎംഒഎ മിഡു ങോൺ
സവസ് പെുസിഡുു്ു ങോ. വി

ഐഅസീെയംുങചർനു്ുകള
കുുറുനട ങചംബറിൽെിർവഹി
ചുുു.'അകനലയാനണങുുിലംുഒറുു
യകുു്ുആനണനുുങൊനുുൽങവ
ണുു,ഒരുങെർതുുനുലിൊൽ
ഞങുുളുണുു് കുനട'എനുു ആ
േംസ വാചകവുമായാണു
സകറു്ുഈസംവിധാെതുുിനു
ജിലുുയിൽ തുടകുും കുറിചുുത.ു
സകറുുിലുനട ജിലുുയിനല 390
സർകുുാർ ങോകുുർമാരുനട
ങസവെമാണു ഉറപുുാകുുുനുു
ത.ുസർകുുാർ ങോകുുർമാരുനട
ആശുെപതുികളിനല ങസവെം
കഴിഞുുാൽഉചുുയകുു്ുരണുുുമു
തൽസവകിടുു്ആറു വനരയാ
ണുങസവെംഓൺസലെിൽ
ലഭയുമാകുക.ആവേയുമുളുുവർ

www.kgmoathrissur.com എനുു
സസറുുിൽബുകു്ുനചയതുുങോ
ൺെമുുർെൽകിയാൽസകറു്ു
പെുതിെിധിതിരിചുുുവിളിചുു്വി
വരങുുൾങതടംു.ആവേയുംഅ
റിയിചുുാൽഅങപുുൾെൽങക
ണുുങസവെതുുിനുപുറങമമറുു്
സ്നെഷലിസുു്ുുങസവെംആവ
േയുമാനണങുുിൽഅതുഉറപുുുവ
രുതുുുകയംുനചയുുും. മരുനുുു
കളുനടലിസുുുുുംഓൺസലൊ
യിതനനുുലഭികുുും.ഓൺസല
ൊയി ലഭികുുുനുു പെുിസ്പകുി
പഷുനുെിയമസാധുതയംുഉറ
പു്ുവരുതുുിടുുുണു്ു.എലുുാെിയമ
മാെദണുുങുുളംുൊലിചുുുനോ
ണുുായിരികുുും ഓൺസലൻ
ങസവെവംു പെുവർതുുികുുുക.

കുറിപുു്നോസബലിൽതനനുു
നമഡികുുൽങോപുുുകളിൽകാ
ണിചുു് മരുനുു് ലഭികുുാനുളുു
സൗകരയുവംു ഉറപുുു വരുതുുി
യിടുുുണു്ു.സസകയുാപടുികുനമഡി
സിൻഉൾനപുുനടയുളുുഎലുുാമ
രുനുുുകളുനടയംു കുറിപുു് ഓ
ൺസലെിൽ ലഭയുമാകംു.ങോ
കു നൌൺ കാലഘടുുതുുിൽ
സ്നെഷയുലിസുു്ുു ങോകുുറുനട
ങസവെം കിടുുാൻ ബുദുുിമുടുു്
അനുഭവികുുുനുു ഏനൊരു
സാധാരണകുുാരനംുഈങസ
വെംവളനരസഹായകരമായി
തീരംു. നമഡികുുൽ ങോപുുുക
ളിൽെിനുുുംയാനൊരുവിധ
ബുദുുിമുടുുുംകുടാനതമരുനുുു
കൾ ലഭികുുാൻ നമഡികുുൽ

ങോപുു് അങോസിങയഷൻ
ങോഗംവിളിചുുുങചർതു്ുആവ
േയുമായെിർങദുുേങുുൾെൽകു
നമനുുുംജിലുുാകളകുുർഅറിയി
ചുുു.ഡിഎംഒങോ.റീെനക
നജ,നമഡികുുൽങോങളജുപെുി
ൻസിപുുൽങോ.എംഎആൻ
പരുുസ,് നഡെയുുടുുിഡി എം ഒ 
ങോ. സതീഷ് ൊരായണൻ,
ഡിെിഎംങോ.ടിവിസതീേ
ൻ,നകജിഎംഒഎനസപകുടുുറി
ങോ.ബിങോജ,ുപടുഷറർങോ.
ദിവയു,ങോ. ങവണുങോൊൽ,
ങോ. ജിൽങോ,ഐഎംഎ
നസപകുടുുറി ങോ. െവൻ മധു
സുദെൻ, ഹുസുർ േിരസത്
ദാർപെുാൺസിംഗുതുടങുുിയവ
ർെനങുുടുതുുു.

ജില്്യിൽആത്രസേവനം
ഇനിമ്തൽവിരൽത്്്മ്്ിൽ

കുനുുംകുളം:െിര
വധി പകുിമിെൽ
ങകസുകളിൽ പെു
തിയായ യുവതി
നയയംു െിതാവി
നെയംുകുനുുംകു
ളംനൊലീസ്അറ
സുു്ുുനചയതു.ുകരി
കുുാടുസവുങദേിക
ളായദമുുതികനള
മാരകായുധങുുളു
മായിആപകുമിചുുു
നോലനപുുടുതുുാൻപേുമിചുുങക
സിലാണു "ഗുണുുാറാണി "എ
നുുങെരിൽഅറിയനപുുടുനുുക
രികുുാടു നതങകുുതുുിൽഹസീ
െ,െിതാവുഅബുബകുുർഎ
നുുിവനര ങസുുുുഷൻഹൗസ്ഓ
ഫീസർ നക.ജി.സുങരഷിനുുു
ങെതുതവുതുുിലുളുു നൊലീസ്
സംഘം അറസുു്ുു നചയതുത.ു
ങോകുങോ ങകസുൾനപുുനട
െിരവധി പകുിമിെൽ ങകസുക
ളിൽ പെുതിയായ ഹസീെയംു
െിതാവുഅബുബകുുറംുകാമു
കനംുങചർനു്ുകരികുുാടുഅരി
കുുിലാതുു്വീടുുിൽഷകുുീറിനെ
യംുഭാരയുൌഷിജനയയംുതട
ഞുുു െിറുതുുി നവടുുി നോല
നപുുടുതുുാൻ പേുമിചുുത.ു  2020
മാർചു്ു21നുസവകീടുുാണുങക

സിൊസെ്ദമായസംഭവം. വ
ധപേുമതുുിനുങേഷംഒളിവിൽ
ങോയ പെുതികൾ  കരികുുാടു
ളുുവീടുുിൽഎതുുിയിടുുുനണുുനുു
രഹസയു വിവരം ലഭിചുുതിനുുു
അടിസുുാെതുുിൽ നൊലീസ്
െടതുുിയഅങെുവഷണതുുിലാ
ണു   പെുതികനളഅറസുു്ുു നച
യതുത.ുങകസിൽപെുതിയായഹ
സീെയുനട കാമുകനു ങവണുുി
യുളുുഅങെുവഷണംനൊലീസ്
ഊർജുുിതമാകുുി. സബുു് ഇൻ
സന്െകറുുുർ ഇ.ബാബ.ുഎ.എ
സ.് ഐ.മാരായ ങോകുലൻ,
വിൻനസു്ുുസീെിയർസിവിൽ
നൊലീസ്ഓഫീസർമാരായസ
നുുീപ,ുഓമെ,ബിജു എനുുിവ
രംു പെുതികനള െിടി കുടിയ
സംഘതുുിലുണുുായിരുനുുു.

ഒളിവിലായിര്ന്്
ത്പതിരൾഅറസ്്്്ിൽ

അറസ്്്്ിലായപര്തികൾ

ഇരിങുുാലകുുുട:നകാവിഡു19
നുുുഭാഗമായിമുരിയാടുെഞുുാ
യതുുിൽആരംഭിചുുിടുുുളുുസമു
ഹഅടുകുുളയിൽവയുാെകപകു
മങകുുനടനുു്ങോൺപഗുസ്അം
ഗങുുൾ ആങോെിചുുു. മറുുു െ
ഞുുായതുുുകളിൽ അഗതിക
ളായവർകുുുമുനുു്ങെരവംുഭ
കുുണം നോടുകുുുങുപുൾ ഇ
വിനടഉചുുകുു്മാപതുമാണുഭകുു
ണംെൽകുനുുത.ുനവറംുെതി
ൊലുങെർകു്ുമാപതുമാണുഇവി
നട ഭകുുണം നോടുതുുുനോ
ണുുിരികുുുനുുത.ുഎനുുാൽഇതി
ൊയിവയുാെകമായിെണപുുിരി
വു െടകുുുനുുതായി ആങോെ
ണമുണുു്.ഇതുകുടാനതഅരി
യംു െചുുകുുറികളംു െലവയു
ഞജുെങുുളംുെലസംഘടെക
ളംുവയുകുുികളംുെൽകുനുുുമു

ണുു്. െണെിരികുുുനുുതിനുുു
ങോസാധെങുുൾസൗജെയുമാ
യി വാങുുുനുുതിനുുുങോ യാ
നൊരുതരതുുിലുമുളുുങരഖക
ളംുഇതുവനരയംുസകകാരയും
നചയതുിടുുിനലുുനുുുംഅംഗങുുൾ
ആങോെിചുുു.ഇതിനുുുങോണി
റുുറിങുചുമതലയുളുുങകുുമകാ
രയുസുുിരംസമിതിയധയുകുുനയ
കാരയുങുുൾ ങോധയുനെടുതുുു
നുുതിനുനസപകുടുുറിങോചുമത
ലയുളുുഉങദുോഗസുുങോതയുുാ
റാകുനുുിനലുുനുുുംങോൺപഗുസ്
അംഗങുുൾആങോെിചുുു.ഇതു
സംബനുുിചുു് ജിലുുാ കളകറുുുർ
കുുും െഞുുായതുു് നഡെയുുടുുി
ഡയറകറുുുർകുുും െരാതി െ
ലകുിയിടുുുളുുതായി ങോൺപഗു
സ്ൊർലനമുുുറിൊർടിലീഡ
ർജസുുുുിൻങോർജുഅറിയിചുുു.

സമ്ഹഅട്ക്്ളയിൽത്രമശ്ക്ട്;
രലക്റ്്ർക്്്പരാതിനൽരി

ചിറുുുർുു:  ങമഖലയിൽുു നോ
യതുുു്യപനുുുങുുളുനടഅഭാവം
നെൽുുകുഷിനയ പെുതികുലമാ
യിബാധികുുുനുുിനലുുനുു്കുഷി
വകുപുു്,നകാവിഡു19നുുുെ
ശുുാതുുലതുുിൽുു തമിഴെുാടുുു
കാരായ സപുഡവർുുമാർുു സവു
നുുംൊടുുിങലകുു്തിരിചുു്ങോയ
തിൊൽുുആദയുഘടുുതുുിൽുു പെു
തിസനുുി െിലെിനുുിരുനനുു
ങുുിലംു െിനുുീടു ൊടുുിലുളുു
നൊഴിലാളികനള കനണുുതുുി
ൊകമായവനോയനുതടുതുുു.
ജിലുുാ ങലബർുു ഓഫീസർുു ഇട
നെടുു് ചുമടുുുനൊഴിലാളി പെു
ശെുവംുെരിഹരിചുുിരുനുുു.ചി
റുുുർുുെഗരസഭാെരിധിയിനല

നോയനുുതുലുുാം ഏകങദേം
പുർുുതുുിയായിടുുുണുു്. എലപുുു
ളുുിഭാഗങുുളിൽുുനോയതുുു്ക
ഴിഞുു് വാഹെങുുൾുു തിരിചുു്
ങോകാൻുു തുടങുുി. നോഴി
ഞുുാമുുാറ,നോൽുുപുുുളുുി,െ
ങലുുപുുിളുുി, നെരുമാടുുി ങമഖല
യിൽുുമുനപുുതുുുനുു മുറയകുുു്
20നുങേഷംനോയതുുു്ആരം
ഭികുുും.
തുടർുുനുു് വിളവു സസലുുങോ
ഏനറുുടുകുുും.ജിലുുയിൽുുരണുുാം
വിളനെൽുുകുഷിയിൽുു10േത
മാെംനോയുതുു്മാപതുങമഅ
വങേഷികുുുനുുുളുുു. നോ
യതുുു്തീരുനുുമുറയകുുു്കർുുഷ
കർുുകുു്ബുദുുിമുടുുുണുുാകാതുു

വിധംനെലുു്സംഭരികുുാൊണു
സസലുുങോ ലകുുുയമിടുനുുത.ു
രണുുാംവിള നെലുുുസംഭരണ
തുുിനുസസലുുങോയിൽുുരജി
സുുുുർുുനചയതുഎലുുാകർുുഷകരു
നടയംു നെലുു് സംഭരികുുാനു
ളുു സാഹചരയുമാണു െിലവി
ലുളുുനതനുു്ൊഡിമാർുുകുുറുുിം
ഗുഓഫീസർുുഅറിയിചുുിടുുുണുു്.
ജിലുുയിൽുു രണുുാംവിള കുഷി
യിൽുുഇതുവനര 1,11,527 നമ
പടുികുടൺുുനെലുു്സസലുുങോ
സംഭരിചുു്കഴിഞുുങൊനട80
േതമാെം നെലുു് സംഭരണം
പുർുുതുുിയായതായംുസസലുു
ങോൊഡിമാർുുകുുറുുിങുഓഫീ
സർുുഅറിയിചുുു.

പാലക്്ാട്്്അവശേഷിക്്്ന്്ത്
10േതമാനംകൊയ്ത്്്മാത്തം

തുശുർജിലുുയിൽവീടുകളിൽ
6933ങെരംുആശുെപതുികളി
ൽ 11 ങെരംു ഉൾനപുുനടആ
നക 6944 ങെരാണുെിരീകുു
ണതുുിലുളളത.ുവയുാഴാഴചു4
ങെനര ആശുെപതുിയിൽ പെു
ങവേിപുുിചുുു.ആശുെപതുിയിൽ
െിരീകുുണതുുിൽ കഴിഞുുി
രുനുു രണുുു ങെനര വിടുതൽ
നചയതു.ുവയുാഴാഴചു8സാമുുി
ളുകൾെരിങോധെയകുു്ുഅ
യചുുു.ഇതുവനര927സാമുുി
ളുകൾെരിങോധെയകുു്ുഅ
യചുുു.അതിൽ919സാമുുിളുക
ളുനടഫലംവനുുിടുുുണു്ു.8എണുു

തുുിനുുുഫലംലഭികുുാനുണു്ു.
163ങോൺങോളുകൾജിലുുാ
കൺങപുടാൾനസലുുിൽലഭിചുുു.
െിരീകുുണതുുിലുളളവർകു്ു
മാെസികെിനുുുണങയകുനുു
തിൊയിസസങകു-ുങോഷയു
ൽകൗൺസിലർമാരുനടങസ
വെംതുടരുനുുുണു്ു.വയുാഴാഴചു
69ങെർകു്ുകൗൺസലിംഗുെ
ൽകി.പരുുതകർമുുങസെയുനട
ങെതുതവുതുുിൽഗുഹസനുുർേ
െം െടതുുി. െിരീകുുണതുുി
ലുളളവർകു്ു െിർങദുുേങുുളംു
ങോധവൽകുുരണവംു െൽ
കി.വയുാഴാഴചു3650വീടുകൾ

പരുുതകർമുുങസെസനുുർേിചുുു.
ചരകു്ു വാഹെങുുളിനലതുുു
നുുസപുഡവർമാനരയംുമറുുുളള
വനരയുമടകുും േകുുൻ െചുു
കുുറിമാർകുുറുുിൽ1403ങെനര
യംുമതുുുയചനുുയിൽ386ങെ
നരയംു െഴവർഗുുങുുൾ വിൽ
കുുുനുുമാർകുുറുുിൽ68ങെനര
യംുസ്പകുീൻ നചയതു.ുഅതി
ഥിനൊഴിലാളികനളതാമസി
പുുിചുുിടുുുളളസുുലങുുളിലംുഅ
ഗതികനളൊർപുുിചുുിടുുുളളഇട
ങുുളിലംുസ്പകുീെിംഗംുങോ
ധവൽകുുരണവംു തുടരു
നുുു.മണുുുതുുി, െടതുുറ, പു

തുുുർതുടങുുിയപെുങദേങുുളി
നല പെുാഥമികാങോഗയു ങകപനുുു
ങുുൾ, നകഎസഇ്ബി ഓഫീ
സ,്എടിഎംകൗണുുറുകൾതു
ടങുുിയസുുാെെങുുൾസിവി
ൽഡിഫൻസ്വളണുുിയർമാരു
നട സഹകരണങതുുനട അ
ണുവിമുകുുമാകുുി.നഡങുുിപുു
െി തടയുനുുതിനുളള പെുതി
ങോധപെുവർതുുെങുുളുനടഭാ
ഗമായിവരനുുരപുുിളളിയിൽഉ
റവിടെേീകരണപെുവർതുുെ
ങുുൾജിലുുാനവകുുർകൺങപുടാ
ൾയുണിറുുിനുുുങെതുതവുതുുി
ൽെടപുുിലാകുുി.

ത്ശ്രിൽ6944പപർെിരീക്്ണത്്ിൽ വാറ്്്ചാരായവ്മായി
യ്വാവിനെപിടിക്ടി
കുനുുംകുളം:200മിലുുിലിറുുർ
വാറു്ുചാരായവുമായിയുവാവി
നെകുനുുംകുളംനൊലീസ്അ
റസു്ുുുനചയതു.ുകടങങുുടുമുകുുി
ലപുുീടികകഴെിയിൽവീടുുിൽ
പെുദീെിനെയാണുകുനുുംകുളം
ങസുുുുഷൻഹൗസ്ഓഫീസർ
നക.ജി.സുങരഷിനുുുങെതുതവു
തുുിൽഅറസു്ുുുനചയതുത.ു.തി
പുുിലങശുുരിങോതചുുിറങോഡി
നുസമീെമുളുുെറമുുിൽെി
നുുാണുഇയാൾഅറസുുുുിലായ
ത.ുങോകു്ുഡൗൺതുടങുുിയ
തിനുങേഷംഇതുൊലാംതവ
ണയാണുവാറു്ുചാരായംെിടി
കുടുനുുത.ു
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ഹൗസ്പോടൂൂൂൈൾപൊവിഡൂകൈയർകസൂൂൂറാകൂൂൂനൂൂതികൂൂൂസാധയൂതപരിപോധികൂൂൂനൂൂതിനായിജിലൂൂാൈേകൂടർഎംഅഞജൂനവിവിധവകൂപൂൂൂപദൂോഗസൂൂപോകടാപൂൂം
ഫിനിഷിങൂകപായിൂൂൂികേതൂൂിയപപൂൂൾ

ആലപുുുഴ:ഹൗസ്ദോടുുുകൾുു
ദോവിഡുലകയർുുലസനറുറുക
ൾുുആകുുിമാറുുുനുുതിനലുറസാ
ധയുത പരിദോധികുുുനുുതി
നലുറഭാഗമായിജിലുുാകലകുുർുു
എം അഞജുന് ഫിനിഷിംഗു
ദൊയിനറുുസനുുർുുശിചുുുവിവി
ധവകുപുു്ഉദദുയാഗസുുരുമായി
ചർുുചുുനടതുുി.

ആവശയുമാലണങുുിൽുു, ഹൗ
സ്ദോടുുുകൾുുദോവിഡുലക
യർുു ലസനറുറുകൾുു ആയി മാ
റുുാനാണുജിലുുാഭരണകുടംആ
ദോചികുുുനുുത.ുഅതയുാവശയു
ഘടുുതുുിൽുു ഇതുുരം മാറുുങുു
ൾുുകുുു  ദവണുു സൗകരയുങുുൾുു
സജുുീകരികുുുനുുതിനുളുുനട
പടികൾുുസവുീകരികുുാൻുുജിലുുാ
കളകുുർുുനിർുുദദശിചുുു.ആദോ
ഗയുവകുപുുിനലുറ  കൺുുദരുടാൾുു
റുമിനംുആദോഗയുവകുപു്ുഒരു
കുുുനുു സംവിധാനങുുൾുുകുുും

പുറദമ,ഭകുുണവിതരണതുുി
നംു,്കുടിലവളുുവിതരണതുുി
നുളുുസംവിധാനം,മറുു്അവ
ശയുസൗകരയുങുുൾുുതുടങുുിയവ
യംുഒരുകുുുനുുതിനുളുുനടപ
ടികൾുുഎടുകുുും.ഹൗസ്ദോ
ടുുുകൾുു ഐലോദലഷൻുു വാ
ർുുഡുകളായി സജുുീകരികുുു
ദപുുൾുുവരാവുനുുലവലുുുവിളി
കൾുുമനസുുിലാകുുുനുുതിനായി
ഇനു്ു(ഏരപുിൽുു17)രാവിലല11
നു ഫിനിഷിംഗു ദൊയിനറുിൽുു
ദോകരുഡുിൽുുനടതുുാനംുതീരു
മാനമായി.

ജിലുുാലമഡികുുൽുുഓഫീസർുു
ദോകുുർുു എൽുു അനിതകുമാ
രി,നാഷണൽുുലഹൽുുതു്ുമിഷ
ൻുുജിലുുാദരുപാരഗുാംഓഫീസർുു
ദോകുുർുുരാധാകുഷണ്ൻുു,ഡി
ടിപിസി,ഫയർുുദോഴുസ്വാടുുർുു
അദൊറിറുുി വകുപുു് ഉദദുയാഗ
സുുർുുസനുുിഹിതരായിരുനുുു.

ഹൗസ്ലോട്്്കൾ്്ലോവിഡ്ടകയർ്്
ടസന്്്റാക്്ൽ്്:ലോക്്്പഡ്ിൽ്്ഇന്്്

ഹരിപുുാട:ു ദദശീയപാതയിൽ
ലോടുുാരവളവു ലവളുുലകുുടുുി
നു കിഴകുുു വശംകലണുുതുുി
യഅസുുികുടംതുകുുുനുുപുുു
ഴസവുദദശിയുദടതാലണനുു്ഹ
രിപുുാടുദൊലീസ.്ഇതിനുകുടു
തൽ ലതളിവുകൾ ലഭിചുുതാ
യംുദൊലീസ്സർജനിൽനി
നുുുളുുവിവരങുുൾകുടിലഭി
ചുുാൽ  അസുുികുടം ബനുുു
കുുൾകുു് വിടുുുലോടുകുുുലമ
നുുും  സി.ഐ.ആർ.ഫയാസ്
പറഞുുു. അസുുികുടതുുിനു സമീപ

തുു്നിനുു്ലഭിചുുമുണുുിനുളുുി
ൽ ലകടുുിവചുു നിലയിൽ  രബു
ഹുുാനനുുൻല്റ തിരിചുുറിയൽ

കാർഡ,ുആധാർകാർഡ,ുഷർ
ടുു്ദോൺഎനുുിവലഭിചുുു.അ
സുുികുടതുുിനുസമീപതുു്നി
നുു്ലഭിചുുകുട,ലചരുപുു്,ഷർടുുി
ൻല്റഭാഗങുുൾഎനുുിവദനര
ദതുുബനുുുകുുൾതിരിചുുചറി
ഞുുിരുനുുു.കാണാതായദിവ
സം ഇദദുുഹം നടനുുു ദൊകു
നുുതുകണുുതായിതുകുുുനുുപുുു
ഴദൊലീസിൽലോഴിനലകുി
യിരുനുുആളംുഷർടുു്തിരിചുു
റിഞുുതായി ദൊലീസ് പറ
ഞുുു.

2019ജുൺ17നുപലുുനല
കുു്മിദൊപുു്ലതദകുുഅറുുതുു്
രബുഹുുാനനുുലന (61) കാണാ
നിലലുുനുു്കാണിചുു്ഭാരയുദോ
ഭനതുകുുുനുുപുുുഴദൊലിസി
ൽ പരാതി നൽകിയിരുനുുു.
ശാസര്തുീയപരിദോധനനട
തുുിയവർ സുചിപുുിചുു രപുായ
വംു ഉയരവംു ഇയാലള കാ
ണാതായദപുുൾനൽകിയപ
രാതിയിൽപറഞുുരപുായവംു
ഉയരവംുതമുുിൽസാമയുമുളുു
തായംുദൊലീസ്പറഞുുു.

കൊട്്ാരവളവിൽകകട്്ത്്ിയഅസ്്ിക്ടം
ത്ക്്്ന്്പ്്്ഴസവ്ദേശിയ്ദടകെന്്്കൊലീസ്

അസൂൂികൂടതൂൂികൂൂൂഭാഗങൂൂൾഅടൂകൂൂികവചൂൂപപൂൂൾ

അസ്്ിക്െംത്ക്്്ന്്പ്്്ഴസവ്ലദശിപബ്ഹ്്ാനന്്ലന്്്ത്
പേർതൂൂേസർവൂൂീസ്കൂൂബൂ്ൂപൊവിഡൂപപൂതിപോധപപൂവർതൂൂനങൂൂ
ളൂകടഭാഗമായിപേർതൂൂേതാലൂകൂൂിലൂളൂൂഎകകൂസസ്പസനാം
ഗങൂൂൾകൂ്ൂമൂഖാവരണംനൽകൂനൂൂേടങൂ്ൂകൂൂബൂൂികൂൂൂപപൂസിഡനറൂൂ
ആർ.സൂഖോേിൽനിനൂൂൂംപേർതൂൂേഎകകൂസസ്പറഞൂ്ൂഇൻ
സക്പകൂൂർഎസ.്ബിനൂഏറൂൂൂവാങൂൂൂനൂൂൂ.കൂൂബൂ്ൂകസപൈൂടൂൂറിഷാജ,ൂ
സിവിൽഎകകൂസസ്ഓഫീസർമാരായഡി.മായാജി,പി.ഷിബൂ
ബഞൂൂമിൻ,സാന,ൂസാേിചൂൂൻ,സൂപേഖതൂടങൂൂിയവർസമീപം

ഹരിപുുാട:ു തകർചുുയിദദലകുു്
നീങുുിലുകുണുുിരുനുു  കളുുു
ലചതു്ുവയുവസായതുുിൽലോ
ദോണലയതുടർനു്ുഏർലപുുടു
തുുിയദോകുഡൗൺകുടുത
ൽ രപുതിസനുുിയിലാകുുിയ
സാഹചരയുതുുിൽമലസൻസ്
പുതുകുുിയ കളുുുഷാപുുുകളു
ലട കൺഫർദമഷൻ നൽകാ
ൻഎകമുസസ് കമുുീഷണർ
അടിയതുുിര നടപടി സവുീകരി
കുുണലമനുുുംഷാപുുുകൾതുറ
കുുാൻസർകുുാർഉതുുരവുപു
റലപുുടുവികുുണലമനുുും സി
ഐടിയു നിയരതുുുണതുുിലു
ളുു സംസുുാന കളുുുലചതുു്
വയുവസായലൊഴിലാളിലഫഡ
ദറഷൻ രപുസിഡൻറ്ു ടി കു
ഷണ്ൻലസരകുടുുറിഎംസുദര
രനുുുൻ എനുുിവർ ആവശയുലപുു
ടുുു.ദോകുഡൗണിലനതുടർനു്ു
ഷാപുുുകൾ അടകുുാനംു ലച
തുുുനുുലതങുുുംപനയംുഅട

ചുുിഅഴിചുുുവിടാനംു രപുഖയുാപ
നമുണുുായി.

സമുുുർണുു അടചുുുപുടുുലി
ലനതുടർനു്ുഷാപു്ുഅടയകുുുാ
നംു ലതങുു്,പന ലചതുു് നിർ
തുുാനംുരപുഖയുാപനമുണുുായി.
ഇദത തുടർനുു്  മാടുും ഇറകുുി
ലചതുുിവനുുകുമുുിൻല്റലക
ടുുഴിചുുുവിടുുു.ഇദൊലടകർഷകർ
കു്ുവുകുുപാടുുംനഷുുമായി
ഇനികളുുുലഭികുുണലമങുുിൽ
ഒരുമാസലമങുുിലംുകഴിയണം.
ബുദുുിമുടുുിലായലൊഴിലാളിക
ൾകു്ുദകുുമനിധിദോർഡുന
ൽകിയപതിനായിരംരുപജീ
വിതലചലവിനുതികയിലുു.
2020-21ലലമദയുനയംരപുഖയുാ
പിചുുദൊലടലതങുുുകൾഎടു
ലതുുങുുിലംുവുകുുകരമടകുുല
ടകുും തുടർനടപടികൾ മവ
കുനുുതിനുപരിഹാരമുണുുാകുു
ണലമനുുുംലഫഡദറഷൻആ
വശയുലപുുടുുു.

ഷാപ്്്ത്റക്്ാൻഅന്വദിക്്ണം:കള്്്ടേത്്്
വയ്വസായടൊഴിോളിടെഡലറഷൻ

ദചർതുുല:ലോദോണവയുാപ
നം തടയുനുുതിനു ദവണുുിയു
ളുുദോകുു്ഡൗൺരപുവർതുു
നങുുളിൽവയുാപുതരായിയകുുുു
നുുലൊലീസ്ദസനഅംഗങുു
ൾകുുായി താലുകുുിലലവിവി
ധദറുുുുഷനുകളിൽവിതരണം
ലചയുുുനുുതിനുദവണുുിസാനി
മറുുസറംുമുഖാവരണവംുവി
തരണലചയതു.ു

ദചർതുുല ഡിമവഎസപ്ി
എ.ജി.ലാലിനുദചർതുുലടൗ
ൺദറടുുറി കുുബുരപുസിഡനറു

ദൊമി ദോസഫു കിറുുുകൾ
മകമാറി.ലോദോണരപുധി
ദോധരപുവർതുുനങുുളിൽസ
ജീവമായിഇടലപടുലമനുുുംഇ
നുു്ലകഎസഇ്ബി,ദൊറുു്ുുഓ
ഫീസ,്  മാധയുമ രപുവർതുുകർ
എനുുിവർകുുും രപുതിദോധ
സാധനങുുൾ വിതരണം ലച
യുുുലമനുു് ലസരകുടുുറി സുനിൽ
കമാർഅറിയിചുുു.അഡവു.ലക.
ബി.ഹർഷകുമാർ.സദുതുഷ്
കുമാർഎനുുിവർചടങുുിൽപ
ലങുുടുതുുു

ദചർതുുല:ദകാവിഡു 19 നിയ
രതുുുണങുുളുലട ഭാഗമായി ക
ണിചുുുകുളങുുര ദദവീ ദകുുരതു
തുുിൽ 23നു നടതുുാനിരുനുു
ആതിദയുപുജയംു 30നു നിശുു
യിചുുിരുനുു ചകുുരലപാങുുലംു
മാറുുിലവചുുതായിദദവസവുംരപു
സിഡനുു്ുലവളുുാപുുളുുിനദട
ശൻഅറിയിചുുു.

ആതിേയ്പ്ജയം്െക്്ര
നപാങ്്ലം്മാറ്്ിനവച്്്

പേർതൂൂേഡികവഎസപ്ിഎ.ജി.ോേിനൂപേർതൂൂേടൗൺ
പറാടൂൂറികൂൂബൂപപൂസിഡനറൂപോമിപോസഫൂൈിറൂൂൂൈൾകൈമാറനൂൂൂൂ

സാനിററ്്സറം്മ്ഖാവരണവം്
വിതരണംടേയത്്

ച ങുുനാ ദശ രി :  പാ യി പുാു 
ട ു പ ഞുുാ യ തുു്  1 4 -ാം  വാ 
ർുഡുി ൽുു ദബ ബി ചുുൻുു ലോ 
ലുാു പുര തുിു നുലറ  2  ഏ 
കുുർുു ത രി ശുഭുമി യി ൽുു
പാ യി പുുാ ടാു മ പ ഞുുാ യ 
തുിു നുലറ യംു  കുഷി  ഓ 
ഫീ സി നുലറ യംു  ദന തുതുവ 
തുിു ൽുു പി  പി  ദോ ഹ 

ൻുആു ന രുപ മുാു ൽുു ദോ 
കുഡൗ ൺുു കാ ല തുു് ജീ വ 
നി  പ ദുുതി  രുപ കാ രം  പ 
ചുുകുുറി  കുഷി കുു് തുട 
കുുമാ യി .  വി തുുു ന ടീ ൽുു
ഉ ദുഘാ ട നം  പ ഞുാു യ തുു്
വാ ർുഡുു അം ഗം  സി ബി ചു ു
ൻുു ഒ ടുുതുിു ൽുു നി ർുവുുുഹി 
ചുുു . 

ലോകഡ്ൗണ്്കാേത്്്രച്്ക്്റി
ക്ഷിക്്്ത്െക്്ംക്റിച്്്

ദചർുുതുുല:ദോഗികൾകു്ുനുറു
ശതമാനംഓകസുിദലറു്ുലചയുുാ
ൻകഴിയുനുുദൊർടുുബിൾലവ
ൻറിദലറുുർനിർമിചുുുഅഭിമാന
കരമായദനടുുംമകവരിചുുികുുു
കയാണുദചർുുതുുലയിലലഒരു
സംഘം വിദയുാർുുഥികൾുു. ലോ
ദകുുതമംഗലം സവുദദശിയായ
അനതുുകുഷണ്ൻ, വാരനാടു
സവുദദശികളായ കിരൺ, മിഥു
ൻ,സുബിൻഎനുുീഎൻുുജിനി
യറിംഗു വിദയുാർതുുികളംു മരു
ദതുുർവടുുംസവുദദശിയംുദചർ
തുുലഗവ.ലൊളിലടകനുികുവി
ദയുാർതുുി അഭിമനയുുവുമാണു
നാടിനുഅഭിമാനമായത.ു

ചികിതുുലഭിയകുുുണുുവരുലട
അടുദതുുയകുു്ു എളുപുുതുുിൽ
എതുുിയകുുുാൻകഴിയുനുുുഎ
നുുതാണുഇതിലുുുരപുധാനരപു
ദതുയകത. ദോഡപകടങുുളടകുു
മുളുുഅപകടങുുളിൽലപടുുദോ
ഗികൾകു്ുഅവിലടതുുലനുുഓ
കസുിലലഷനംു ലവൻറ്ിദലറുുർ
സഹായവoു ലഭയുമാകനുുതിലു
ലടഒതുുിരിദപരുലടജീവൻര
കുുിയകുുുാൻകഴിയംു.മുവായി
രദതുുളംരുപമാരതുംമുടകുുി
വളലരചിലവുകുറഞുുരീതിയി
ലാണുലവൻറിദലറുുറിലുുുനിർ
മുുാണംപുർതുുിയാകുുിയത.ു

ഈ വർകുുിംഗു ദോഡലിനു

ദവണുുഎലുുാസാധനങുുളംുസവു
യം നിർമിലചുുടുകുുുകയായിരു
നുുുഈലോദോണകുുാലതു്ു
ഇവർുു.ഒരാഴചുലോണുുാണുലവ
ൻറ്ിദലറുുർപുർതുുീകരിചുുത.ു35
ദോദളജുകളിൽ നിനു്ു മികചുു
ദരുൊജകു്ുതയുുാറാകുുിയഇവരു
ലടലരുൊജകുുിനലുറതുടർരപുവർ
തുുനങുുൾകുുായി കലാം ലട
കനുികുുൽ യുണിദവഴസുിറുുി
സാമുുതുുികവംുസദങുുതികവു
മായപിനുുുണയുമായിഎതുുി
യിടുുുണു്ു. സംഭവം അറിഞുു
ദോൺുുരഗുസ്ദനതാവുഎസ.്ശ
രതുഇവലരവീടുുിലലതുുിഅഭി
നനുുിചുുു.

പോർടൂൂബിൾകവൻറിപേറൂൂർനിർമിചൂൂവിദയൂാർൂൂഥിൈളായഅനനൂൂകൂഷണ്ൻ,ൈിരൺ,മിഥൂൻ,സൂബിൻ,
അഭിമനയൂൂഎനൂൂിവകരകൈപിസിസിനിർൂൂവാഹൈസമിതിയംഗംഎസ.്ശരതൂഅഭിനനൂൂികൂൂാൻൂൂ
എതൂൂിയപപൂൂൾൂൂ.

ലോർട്്ബിൾടവന്്്ിലേറ്്റമ്ായിലേർത്്േയിടേ
മിടക്്്ൻമാർ

മുഹമുു: മുഹമുു പഞുുായതുു്
10-ാംവാർഡുപദരതനായശര
വണനലുറയംുശാരദയുലടയംു
ലചറുമകൾ നിമിഷ മസജു
അനുജതുുിശിവരഞജുിനിയു
ലടപിറനുുാൾആദോഷങുുൾ
ചുരുകുുിഹാൻഡുവാഷ്നിർ
മുുിചുു്വിതരണംലചയുുാലമനുു്
നിർദദുുശിചുുു.നിർദദുുശംഅമുുമ
ഞജുുവിനംു സവുീകാരയുമായി
.എനുുാൽഹാൻഡുവാഷ്നിർ
മുുികുുുനുുലതങുുലനഎനു്ുഅ
റിയിലുുായിരുനുുു. അതിനംു
നിമിഷപരിഹാരംകണുുു.

യു റുുുയുബിൽ നിനുു് ദവണുു
സാധനങുുളംു നിർമുുാണ രീ
തിയംു മനസുുിലാകുുി. മുഹമുു
യിലലദോപുുുകടയിൽനിനുു്
സാധനങുുൾവാങുുിരണുുുദി
വസംലോണുു്ഹാൻഡുവാഷ്
നിർമുുിചു്ുകുപുുികളിലാകുുി.അ

യൽവകുുലതുു40ഓളംവീടുക
ളിൽ ഇതു നൽകി. മകകഴു
ദകണുുവിധവംുപറഞുുുമന
സിലാകുുി.
എഴാം കുുാസ് വിദയുാർതുുിനി
യായ നിമിഷഡാൻസംുവാ
യപുുുാടുുുംഅഭയുസികുുുനുുുണു്ു.

നിമിഷയുലടഅമുുമഞജുു
ഏലറകുുാലംദോംലബയിലംു
എറണാകുളതുുുമായി  ന
ഴസുായി ദോലി ലചയതുുവരു
കയായിരുനുുു. എർണാകുള
ലതുുദോലിരാജിലവചു്ുമദല
ഷയുയിൽനഴസുായിദോലികുു്
ദൊകാൻഭർതുുാവുമസജു
വംുരണുുുമകുുളുമായിമുഹമുു
യിലല മഞജുുവിനലുറ വീടുുിൽ
വനുു് ഒരുകുുങുുൾ നടതുുുനുു
തിനിലടയാണുദോവിഡുകാര
ണംയാരതുമുടങുുിവീടുുിൽഇരി
കുുാൻഇടയായത.ു

നിമിഷകഷജൂനിർമൂൂിചൂൂഹാൻഡൂ വാഷ്അയൽ വീടൂൈളിൽ
കൊടൂകൂൂൂവാനായിതയൂൂാറാകൂൂികവയകൂൂൂൂനൂൂൂ

അന്ജത്്ിയ്ടെരിറന്്ാൾദിനത്്ിൽ
അയൽവീട്കളിൽഹാൻഡ്വാഷ്നിർമ്്ിച്്്
നൽകിഏഴാംക്്ാസ്വിദയ്ാർത്്ി

ദചർതുുല: ലകാദോണ നിയ
രതുുുണങുുളുലട പശുുാതുുല
തുുിൽദകരനുുു-സംസുുാനഗവ
ൺലമൻറ്ുകളുലടനിയരതുുുണ
തുുിനു വിദധയമായി ദോടം
തുരുതു്ു പഞുുായതു്ു ഏഴാം
വാർഡിൽലനദടുുദശുുരിൽദലാ
ൽആശാദലാൽഎനുുിവരുലട
മകൾ കസത്ുരിയുലട കഴു
തുുിൽതിരുവലുുമടുദകുുലിൽ
ഹരികുമാറിൻദ്റയംുസുമഹ
രികുമാറിൻദ്റയംുമകൻരപുദീ
പുചമുുനാടുഭഗവതിദകുുരതു
തുുിൽവചു്ുതാലിചർതുുി.കതി
ർമണുുപതുുിദലകു്ുകയറുനുു
തിനുമുദനുുഅചുുനമുുമാർകു്ു
ദകുുിണ നൽകിയ വധുവര

നുുാലരആദയുംസാനിമറുുസർ
നൽകിയാണു ചടങുുുകൾകു്ു
കാർമുുികതവും വഹിചുു രബുഹുു
രശുീ.എരമലുുുർഅനിൽകുുുമാർ
ശാതുുി സവുീകരിചുുത.ു ഉചുുകു്ു
11.30നായിരുനുുുമുഹുർതുും.

താലിചാർതുുിയ ഉടലനത
ലനുു രപുധാനമരതുുുിയുലടദുരി
താശവുാസനിധിയായ"പിഎം
ലകയറിദലകു്ു "വധുവരനുുാർ
ദചർനു്ുഒരുതുകയംുസംഭവ
നലചയതു.ുദോടംതുരുതു്ുപ

ഞുുായതു്ു ആറാം വാർഡു
അംഗവംു കിഴദകുുചമുുനാടു
ദദവസവും രപുസിഡൻറ്ുമായ
എസ.്ദിലീപകുുമാറിനാണു ന
വവധുവരനുുാർദുരിതാശവുാസ
ഫണു്ുമകമാറിയത.ു

പതുുുദപദോളം പലങുുടു
തുു വിവാഹതുുിനുദശഷം
ലോദോണദോഗികളുലടഅ
തിജീവനതുുിനായി ശാതുുിമ
രതുുുവംുലൊലുുിയാണുവധുവര
നുുാർ മടങുുിയത.ുഎസ.്എൻ
ഡി.പി ശാഖാലസരകുടുുറി ലക.
ശിവദാസൻ, ലക.എം രപുദീ
പകുുമാർ,ശിവരാമൻ,മഷല
ജൻലൊഴുതുുുപറമു്ുഎനുുി
വരംുപലങുുടുതുുു.

പര്ധാനമപത്്്ിയ്ടെദ്രിതാശവ്ാസനിധിയിലേക്്്
കതിർമണ്്രത്്ിൽസംഭാവനനൽകിവധ്വരന്്ാർ

വധൂവരൻമാർദൂരിതാശവൂാസഫണൂ്ൂകൈമാറൂനൂൂൂ

ആലപുുുഴ:ദോകഡുൗൺുു നി
ർുുദദശങുുൾുു ലൊതുജനങുുൾുു
കർുുശനമായി പാലികുുണലമ
നു്ുജിലുുാകളകുുർുുഎംഅഞജു
ന.നിയരതുുുണങുുൾുുനിലവിലു
ളുു സാഹചരയുതുുിൽുു  വളലര
അടിയതുുിര സാഹചരയുങുുളി
ൽുുമാരതുലമ ലൊതുജനങുുൾുു
യാരതുലചയുുാവ.ുജിലുുയകുുുുപു
റതുുും മറുുു സംസുുാനങുുളി
ദലകുുുംദൊകുനുുവരംുഅടി
യതുുിരസാഹചരയുങുുൾുുവിശദ
മാകുുി യാരതുാപാസ് എടുകുു
ണം.

അടിയതുുിര സാഹചരയുങുു
ളിലലയാരതുയകുുു്ഗർുുഭിണിക
ളായ സര്തുീകൾുു, അടിയതുുിര
ചികിതുുയുമായി ബനുുലപുുടുു്
സഞുുരിദകുുണുുവർുു,ബനുുുവി
നലുറമരണമറിലഞുുതുുുനുുവ
ർുു,അതീവഗുരുതരാവസുുയി
ലുളുു ബനുുുവിലന കാണാ
ലനതുുുനുുവർുു തുടങുുിയവ
ർുുകുു്മാരതുമാണുപാസ്അനു
വദികുുുനുുത.ു  യാരതുാനുമതി
കുുായിജിലുുാകളകുുർുുകു്ുഅദപ
കുു സമർുുപുുികുുാം.  മാർുുഗനി
ർുുദദശരപുകാരമുളുു ദരഖകൾുു
അടകുും  അദപകുു സമർുുപുുി
കുുുനുുതിനായിcovid19jagratha
.kerala.nic.in എനുു ദൊർുുടുുലി
ലലപബളുികുസർുുവീസസ്എ
നുു ഓപഷുനിലല  എമർുുജ
ൻുുസിരടുാവൽുുപാസ്എനുുലി
ങുു് മുഖാതുുിരം അദപകുു ന
ലകുാം

പോകഡ്ൗണ്്നിര്്പേശങ്്ള്്
കര്്ശനമായിപാലിക്്ണം

തുറവുർ:ദോബി.ആർ
അംദബദകുറുലടജനുുദിനാചര
ണതുുിനലുറഭാഗമായിബിലജ
പിവർതുുകർപടുുികജാതി-പടുുി
കവർഗുു വിഭാഗങുുൾ താമസി
കുുനുുദോളനികൾസനുുർശി
ചു്ുഭകുുുയധാനയുങുുൾവിതരണം
ലചയതു.ുലബി.ലജ.പിസംസുുാ
നകമുുറുുിലമമുുർസി.മധുസുദ
നൻദോടംതുരുതുു്പഞുുായ
തുുിലലമണുുുചിറദോളനി,പ
ളുുിപുുറമു്ുപുതുുൻതറദോള
നിഎനുുിവsങുുൾസനുുർശിചുു്
ഭകുുുയധാനയുങുുളംുപലവയുഞജു
നങുുളംു അടങുുിയ കിറുുുകൾ
വിതരണം ലചയതു.ു  ബി.ലജ.
പിഅരുർനിദോജകമണുുലം
ജനറൽലസരകുടുുറിലക.ലകസ
ജീവൻ,എചു്ുബിനീഷ,്സുഭാഷ,്
സിദജഷ്ദോസഫ,ുആർജദയ
ഷ,്ബിനീഷ്വർഗീസ്എനുുിവ
ർഒപുുമുണുുായിരുനുുു

കിറ്്്കളവിതരണം
നെയത്്

ചങുുനാദശരി: ദസവാഭാരതി
യയുലടദനതുതവുതുുിൽുുചങുു
നാദശരി മുനിസിപുുാലിറുുി മു
നുുാംവാർുുഡിൽുുബി.ലജ.പിജി
ലുുാ രപുസിഡനറുു അഡവു.ദോ
ബിൾുു മാതയുുവിനലുറ സാനുുി
ദുുുയതുുിൽുുപലവയുഞജുനകിറുുു
കൾുു വീടുകളിൽുു എതുുിചുുു
ലോടുതുുു. ബി.ലജ.പി മണുു
ലംരപുസിഡനറുുഎ.എംമദോ
ജ,ു സംസുുാന കമുുറുുിയംഗം
എം.പി രാജദോപാൽുു, സം
സുുാനകമുുറുുിയംഗംചാദുകു
ചുുൻുുഒറുുലതങുുിൽുു(മമദോരി
റുുിദോർുുചുു)ദോർുുതു്ുരപുസിഡ
നറുുവാഴപുുളുുിരാമകുഷണ്ൻുു
നായർുുദനതുതവുംനൽുുകി.

പലവയ്ഞജ്നകിറ്്്കള്്
നൽ്്കി

പോലിസ്മര്നന്്ത്്ിച്്്
നൽകി
മാദവലികുുര: മാനസീകമായി
അസുഖം ബാധിചുു് ചികിതുു
യിലിരികുുുനുുആൾമരുനു്ുകി
ടുുാലതവിഷമിചുുദപുുൾലൊലീ
സ്രകുുകരായി.കുറതുുികാടു
ലൊലീസാണു ലവടുുിയാർ ലച
റുമല ദോളനി അനിൽകുമാ
റിനു(44)മരുനുുുകലളതുുിചുുത.ു
അനിൽകുമാർ അമുു വിജയ
മുുദോലൊപുുമാണു താമസം.
അചുുൻദാദോദരനംുഏകസ
ദോദരിയംുദനരലതുുമരിചുുി
രുനുുു.

അനിൽകുമാറിനു മരുനുുു
കിടുുാലത ദോഗം മുർശുുികുുു
നുുഅവസുുയിലായിരുനുുു.വി
വരംലഭിചുുകുറതുുികാടുസി.
ഐബി.സാബുവാണുമരുനുുു
കലളതുുികുുാൻനിർദദുുശംന
ൽകിയത.ുസമീപരപുദദശതു്ുമ
രുനുുുകൾ ലഭയുമായിരുനുുിലുു.
ദുലരസുുലങുുളിൽനിനുു്പി
നുുീടുമരുനുുുകൾഎതുുിചുുുന
ൽകി.എസ.്ഐജാഫർഖാൻ
,സി.പി.ഒമാരായജയരാജ,ുഗം
ഗരപുസാദ,ു ദജകുുബു എനുുിവ
രാണുമരുനുുുകൾവീടുുിലലതുുി
യത.ു

തുറവുർ:അസംഘടിതരായക
യർ-മതുുുയബനുുന-സമുദരുോ
ലപുനുുകയറുുുമതിദമഖലകളി
ലലലൊഴിലാളികൾകു്ുഒനുുാം
ഘടുുദോകുു്ഡൗൺനിയരതുുു
ണങുുളിൽഉപാധികദോലടഇ
ളവുരപുഖയുാപികുുാനാവശയുമായ
നടപടി സവുീകരികുുാൻ സർ
കുുാർതയുുാറാകണലമനുു്ഷാ
നിദോൾ ഉസമ്ാൻ എം.എൽ.
എ.മുഖയുമരതുുുികുു്നൽകിയക
തുുിൽആവശയുലപുുടുുു.

കത്്്നൽകി

ALAPUZHA
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ഹവ ണുു തു
ൈ ചുു മാ ങുു - 1 എ ണുും
േർകുുര - 400 രഗുാം
കരുമുളുകു- 5 എണുും
ഏലയകുുു- 4 എണുും
ജീരകം ചൊടിചുുതു- 
1 ടീസപ്ൺു
കാരപുു്ു- 1 ടീ സപ് ുൺ
മലുുി ഇല
ഐസ്കയു ുബു
ചവളുും

Entertainment

റി ചുുാ ർ ഡ ുൈാ ർ കുു റി ചനുുു മ ുനുുി ൽ നി നു്ു യാ ചൊ
ര ുഭാ വ ഹഭ ദ വ ുമി ലുുാ ചത ജിം  ഹൊ ർ ബ ുസാ വ 

ധാ നം തി രി ഞുുു ന ട നു്ു വീ ണുുും വീ ടി ചനുുു മ ുൻ വ േ 
ചതു ുതുുി. ക ുറ ചുുു ഹന രം മ ണുുി ൽ മ ുകുുു ചൊ ണു്ു ഉ ര 
ചുുു ഹോ കുുി. ൈി നുുീ ട ുഹൊ യ ത ുക ുഞുുാ പുുു വി ചനുുു മ ു
റി യ ുചട ജ ന ലി ന ട ുഹതു ുകുുാ ണ.ു ഇ വി ചട യാ ണ 
ചലുുഹോമയുുആദയും വനുുുനി നുു ത ുഎ നുു കാ രയും
ക ുഞുുാ പുുു ഓ ർ ചതു ുട ുതുുു.

ജിം  ഹൊ ർ ബ ുമ ുൻ കാ ല ുക ൾ ഉ യ ർ തുുി ജ 
നലഴികളിലചുട അകഹതുകുു്ുമഖും കടതുുി
ഹോകുുാൻ രേുമം നടതുുി. ചൊലീസ്സംഘം
ൈരിസരമാചക വീഷുുികുുുനുുുണു്ു.

ഹോ മ യുു ആ ദയു മാ യി വ നുു സുു ല മാ ണ ുഇ 
ഹപുൾു ജിം ഹൊർബിചനുുുനിരീഷുുണതുുില ു
ളുുത.ു അടതുുുനീകുുചമങുുചന എനുുറിയാ 
നളുുുജാരഗുതയിലാൺുുചൊലീസ്സംഘം.

ജിം  ഹൊ ർ ബു ചൈ ചടു ുനുുു ത ചനു ുവീ ടി ന ുമ ു
ൻവേചതുതുുുി വരാനുുയിഹലകു്ുൊടികുുയ 
റി. ഈ സമയം അചുുനംു അമുുയംു അകഹതു ു
കു്ുഓടികുുയറി. ജിം മൻുവേചതുുവാതിലിലു
ചട ഹാളിനളുുുിചലതുുി. ഹോൈയിടുുിരികുുുനുുഭാ ഗ 
തു്ുഅവൻ മണം ൈിടിചുുു. അടതുുുലഷുുുയം തചനുുു
മറുിയിഹലകുുാചണനു്ുകഞുുുാപുുുവിനുഅറിയാം.

വ രാ നുു യി ൽ ത ചനു ുയാ ണ ുക ുഞുുാ പുുു നി നുുി ര ു
നുുത.ു ഹെടുുചനവിചട എനു്ുഹോകുുിയഹപുൾു പറു 
തു്ുമറുുുതു്ുനിൽകുുുനുുു.

അ ട ുതുു നി മി ഷം എ നുുും സം ഭ വി കുുാം. ഇ ത ുവ 
ചര വളചര ഹവഗതുുിൽ ഓടിചകുണുുുിരനുുുജിം  
ഹൊർബുഎനുുുചൊണുുാണുഇരതുയംു സമയം ഈ  
വീടിചനുുുൈരിസരതുുുതചനുുമണം ൈിടചുുുനിൽ 
കുുുനുുതുഎനുുസംേയം എസഐ്യകുുുും ഉണുുാ യ 
തായി അഹദുഹുതുുിചനുുുമഖുഭാവതുുിൽ നിനു്ുകു
ഞുുാപുുുവായിചചുടുതുുുു.

അ ചുു നംു അ മുു യംു വ ള ചര യ ധി കം
ചട ൻഷനിലാചണനുുുകണുുാ 
ലറിയാം. അവരറിയനുുുിലുു
ഹലുുവീടുുിനളുുുിൽ നടനുുക 
ളികചൊനുുും. സംഗതി ഇ 
രതു സീ രി യ സാ വ ുചമ നു്ു അ 
റിഞുുിരചുനുങുുുിൽ ആദയും
തചനുുഎലുുാം തറുനുുുൈറ 
ഹയ ണുു താ യി ര ുനുുു എ നു്ു
കഞുുുാപുുുവിനുഇഹപുൾു
ഹൊനുുിതുുുടങുുി.

ൈ ചഷു,ു ഇ നി ൈ റ ഞുുി ചടു ു
നുുുകാരയും. ഇതാ അൈകടം
വാതിൽകുുൽ തചനുുവനുുു
നിൽകുുുനുുു. അടതുുുനിമി 
ഷം ജിം ഹൊർബുതചനുുുമറുി 
കുുുളുുിഹലകുുായിരികുുും ഓടി 
കുുയറകു.

വീ ടുുി ല ുളുു വ ചര എ ലുുാം
താ നായിടു്ുഒരുഏടാകടുതുുി 
ൽ ചൊണുുുൊടിചുുു.

ൈ ചഷു,ു അ രൈു തീ ഷുുി ത മാ യ ഒ ര ുനീ കുു മാ ണ ുഅ 
ടതുുുനിമിഷം ഉണുുായത.ു ജിം ഹൊർബുകഞുുുാപുുു 
വിചനുുുമറുിയചുട വാതിൽകുുൽ നിനു്ുചൈചടുനുു്ുതി 
രിഞു്ുഒറുുകുുുതിപുുിനുമറുുുചതുതുുുി. ചൊലീസിനംു

ടി 
വി

കയുാ മ റ യകുുുു മി ട യി ൽ ൈ ത ു
ങുുി നി നുു ക ുഞുുാ പുുു വി ചനുുു ഹന 

ർ കുുാ യി ര ുനുുു ജിം  ഹൊ ർ ബ ുക ുതി ചചു ു
തുുി യ ത.ു ഹോകുുറുുുഹവഗതുുിലാണുകഞുുുാപുുുതി 
രിഹഞുടുിയത.ു

ക ുഞുുാ പുുു വി ന ുഹന ചര യ ുളുു ജിം  ഹൊ ർ ബി 
ചനുുുകതുിചുുുൊടുും ആരംു രൈുതീഷുുിചുുതലുു.

അ മുു അ ല റി വി ളി ചുുു ചൊ ണുുു മ ുറുു ഹതു ുഹകു ുടി.
അടതുുുനിമിഷം കഞുുുാപുുുവിചന പകകളിൽ
ഹൊരിചയടതുു്ുമാഹോടുഹെർതുുു. ഇതുകണു്ുഅ 
ചുുനംു ഒപുുചമതുുി. ജിം ഹൊർബിചന രൈുതിഹോധിചുുു

ചൊ ണു്ു അ ചുു ൻ അ മുു യ ുചട മ ുനുുി ൽ പക ക ൾ
വി ട ർ തുുി നി നുുു. ചൊ ലീ സ ്സം ഘ 
വംു അമുുരനുുുനിനുുുഹൊയി.

എ സ.് ഐ യംു സം ഘ വംു ജിം  ഹൊ 
ർ ബി ചന ൈി ടി ചുുു മാ റുുാ ന ുളുു രേു മ തുുി 
ഹലർചപുടുുുു. ഹോഗുസക്വുാഡിചനുുുഹന 
തതുവും ചൊടകുുുുനുുയാൾ ജിമുുിചന
ൈിടിമറുകുുുി.

ജി മുുി ചനുുു ഈ  നീ കുും ക ുഞുുാ പുുു
ഒടുുും രൈുതീഷുുിചുുതലുു. അവൻ ഭയ 
നുുു നി ല വി ളി ചുുു. ചൊ ലീ സ ്സം ഘ 
വംു കഞുുുാപുുുവിനുചറുുുും നിനു്ു
ര ഷുു ചോ ര ുകുുി. അ മുു വ ടുും ൈി ടി ചുുി 
ടുുുണു്ു.

ചൊ ലീ സ ്നാ യ യ ലുു ഇ നി ഏ തു
ചൊ ല ചൊ മുു നാ യാ ലംു ത ചനുുു ക ു
ഞുുി ചന ചൊ ടാ ൻ ഹൊ ലംു സ മുു തി 

കുുി ലുു എ നുു മ ടുുി ലാ ണ ുഅ മുു നി ല 
ചൊ ളുുു നുു ത.ു അ താ ണ ഹലു ുമാ ത ുതവു 
തുുി ചനുുു േ കുുി. അ തി ന ുമ ുനുുി ൽ

ജിം  ഹൊ ർ ബു ഹൊറുുുഹൊയി. ഇതിനകം ഹോഗു
സക്വുാഡിനുഹനതതുവും ചൊടകുുുുനുുചൊലീസ ുകാ 
രൻ ജിമുുിചന ബനുുിചുുുനിർതുുി.

( നാ ചള: ജിം  ഹൊ ർ ബി ചനുുു നീ കുും 
മചറുരുുവഴിഹയ)

ഇ നുു ചല 
ചതു ുഹോ ദയു 
തുുി ന ുേ രി 
യാ യ ഉ തുു 
രം അ യ ചുു വ 
രി ൽ നി നു്ു
ചത ചര ചഞു ു
ട ുതുു ത ു-
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Address:RAFA
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ഇന്്െസത്്
ചോദയ്ം:ക്ട്ത
ൽസിനിമകളിൽ
സെയിംസ്ചോ
ണ്്്ആയിഅഭി
നയിച്്നടൻ?

ഉത്്രം:
ചോെർമ്ർ

ഇന്്സത്്ചോദയ്ം:
ഏറ്്വം്ഒട്വിൽ
സെയിംസ്ചോണ്്്
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7304041234

ചത നുുി നുുുയ ൻുു സി നി മ യി ചല ഹല ഡി സ ുപുു ർ സുുുുാ റുുാ ണ ു ന യ ൻുുതാ ര.
ഒ ര ുൈ ചഷു ുഅ ങുു ചനാ നു്ു അ വ കാ േ ചപു ുടാ ൻുു ഇ നു്ു മ ചറുാു ര ുനാ 

യി ക യകുുുും സാ ധി കുുി ലുു. മ ല യാ ള തുുി ൽുു അ ര ഹങു ുറി ൈി നുുീ ട ുത മി ഴി ലംു
ചത ല ുങുുി ല ുചമ ലുുാം താ ര വംു സ ുപുു ർുു താ ര വ ുമാ യി വ ള ര ുക യാ യി ര ുനുുു
ന യ ൻുുതാ ര. വ ർുുഷ ങുു ൾുു ഹവ ണുുി വ നുുു അ തി ന.ു ഇ തി നി ചട ൈ ല ഹോ 
സിപുുുകളംു താരതുുിചനുുുഹൈരഹുെർുുതു്ുവനുുു. രൈുണയവംു തിരി 
ചുുുവരവചുമലുുാം നിറഞുുസിനിമചയ ചവലുുുനുുജീവിതമാണുന 
യൻുുതാരയഹുടത.ു ഇഹപുഴുിതാ തചനുുുമൻുുുരൈുണയചതുുകറുി 
ചു്ുമനസ്തറുനുുിരികുുുകയാണുനയൻുുതാര. വിേവുാസമിലുുാ 
തുുസുുലതു്ുരൈുണയം നിലനിൽുുകുുിചലുനുു്ുനയൻുുതാര
ൈറയനുുുു. വിേവുസികുുാൻുുകഴിയാതുുഒരാൾുുചകുാുപുും ജീ 
വികുുുനുുതിഹനകുുാൾുുനലുുതുഒറുുയകുു്ുജീവികുുുനുുതാണു
എനു്ുതിരിചുുറിഞുുഹപുഴുാണുമൻുുുകാല രൈുണയങുുൾുു
അവസാനിപുുിചുുചതനു്ുതാരം ൈറയനുുുു.

ൈ ചഷു,ു  ഹവ ർുുൈി രി യ ൽുു അ രതു എ ള ുപുു മാ യി ര ുനുുി ലുു.
ആ സമയം തചനുുകരകയറാൻുുസഹായിചുുതുസിനിമ 
യിൽുുനിനുുും അലുുാചതയമുളുുുസഹുതുുുുകുുളായിര ു
നുുുചവനുുും നയൻസ്ൈറയനുുുു. തചനുുുകരിയറംു കരു
തുുാചയനു്ുതാരം ൈറയനുുുു. 

ത മി ഴ ുന ട ൻുു സി മുുു വ ുമാ യി ന യ ൻുുതാ ര രൈു ണ യ 
തുുിലായിരനുുുുചവനുുതുഒരകുാലചതുുചടുവുാ 
ർുുതുുയായിരനുുുു. ഇരവുരംു ഒരമുിചു്ുെില സി 
നിമകൾുുഅഭിനയിചുുതിനുൈിനുുാചലയാ 
യിരനുുുുഇത.ു എനുുാൽുുൈിനുുീടുഈ ബ 
നുും അവസാനികുുുകയായിരനുുുു.

ന ട നംു സം വി ധാ യ ക നംു ന ുതുു
സംവിധായകനമുായ രൈുഭഹുദവയംു
നയൻുുതാരയംു തമുുിലളുുുരൈുണയം
ഏ ചറ വാ ർുുതുു യാ യ താ യി ര ുനുുു. രൈു 
ഭുഹദവയചുട മൻുുുഭാരയു നയൻുുതാര 
ചകുതുിഹര ൈരസയുമായി തചനുുരംഗ 
തു്ുവനുുിരനുുുു. വിവാഹതുുിചനുുുവ 
കുുി ചല തുുി യ ഹേ ഷ മാ ണ ുഈ  ബ 
നുും അവസാനികുുുനുുത.ു ൈിനുുീ ടാ 
ണ ുന യ ൻുുതാ ര യംു വി ഘഹുന ഷംു രൈു 
ണയതുുിലാകനുുുത.ു നാനംു റൗഡി
താൻുുഎനുുസിനിമയചുട ചലാഹകുഷു 
നിൽുുവചുുാണുസംവിധായകനായ വി 
ഘഹുനഷംു നയൻുുതാരയംു അടകുുുു
നുു ത.ു 

യു വ താ ര മാ യ ദ ുൽുുഖ ർുു സ ൽ മാ ൻ
ഇ നു്ു മ ല യാ ള തുുി ന ുപ ുറ ചമ ത 

മി ഴി ലംു ഹി നുുി യി ല ുചമ ലുുാം സാ നുുി ധയു മ 
റി യി ചുു താ ര മാ ണ.ു മി ക ചുു ന ട ന ുളുു പ ുര 
സക്ാ ര വംു താ ര ചതു ുഹത ടി ചയ തുുി. ഇ 
ഹപുഴുിതാ അമാലിചന വിവാഹം ചെ 
യതുതിനുൈിനുുിചല രസകരമായ കഥ
ദൽുുുഖർുുതചനുുതറുനുുുൈറയകുയാണ.ു
ലവുകം അഹറഞു്ുഡുആയിരനുുുുവിവാ 
ഹചമനു്ുതാരം ൈറയനുുുു. യഎുസിലാ 
യിരനുുുുൈഠനം. അതുകഴിഞു്ുനാടുുി 
ചലതുുിയ സമയം. എലുുാവരംു ദൽുുുഖറി 

ചനുുു ക ലയുാ ണ ചതു ുക ുറി ചുുു ളുു ആ ഹോ 
െ ന ക ളി ലാ യി ര ുനുുു. സക് ുളി ൽുു ജ ു

നി യ റാ യി ൈ ഠി ചുു ചൈ ൺുുക ുടുുി യാ യി 
ര ുനുുു അ മാ ൽുു. അ വ ചള ക ുറി ചു്ു
വീ ടുുു കാ രംു ക ുടുുു കാ രംു ൈ റ ഞുുു.
ക ുടുുു കാ ർുു ര ണുുു ഹൈ ര ുഹട യംു
ചരുൈാ പൈ ല ുക ചളാ ചകു ുവ ചുുു 
ഹോ കുുാ നംു ത ുട ങുുി ചയ നുുും
ദ ുൽുുഖ ർുു ൈ റ യ ുനുുു.

എ നുുാ ൽുു മ ചറുാു ര ുകാ രയും
ദൽുുുഖറിചനുുുരേുദുുയിചല 
തുുി. താ ചന ഹപു ുൾുു പ ുറ 
തു്ു ഹൊ യാ ലംു അ വ 

ചള അ വി ചട കാ ണാ 
നാ കംു. അ ങുു ചന ഒ 

ര ുസി നി മ യകുു്ു ഹൊ യി. അ ഹപു ുൾുു അ 
വ ളംു അ ഹത സി നി മ യകുു്ു വ നുുി ര ുനുുു 
ചവനുുും ദൽുുുഖർുുഓർകുുുുനുുു. ഇഹൊചട
എഹതുുനിമിതുും ഉളുുതുഹൊചല ഹൊ 
നുുിചയനുുും താരം ൈറയനുുുു.

ൈ ചഷു,ു ഹന രി ടു്ു അ മാ ലി ഹോ ട ുഇ ഹത 
കുുുറിചു്ുസംസാരികുുാനളുുുപധരയുമി 
ലുുായിരനുുുു. അങുുചന ഒരുഹൊൈി ക ു
ടികുുാൻുുവിളികുുുകയായിരനുുുുചവ 
നുുും താരം ൈറയനുുുു. ൈിനുുീടുഇഹത 
കുുുറിചു്ുവീടുുിൽുുൈറയകുയായിരനുുുു
ചവനുുും ദൽുഖർ ഓർുുചതുടുകുുുുനുുു.

വീ ടുുി ൽുു ൈ റ ഞുു തംു ൈി ചനു ുഎ ലുുാം
വ ളചര ചൈചടുനുുുായിരനുുുു. രണു്ുവീടുുു
കാർുുകുുും സമുുതം. അങുുചന 2011 ൽുു 
ദ ുൽുുഖ ർുു സ ൽുുമാ നംു അ മാ ലംു  വി വാ 
ഹിതരാവകുയായിരനുുുു. ഇരവുർുുകുുും
മറിയം എനുുമകളണുു്ു. രണുുര വയസാ 
ണുമറിയതുുിന.ു വിവാഹതുുിനുഹേഷം
2012 ലായിരനുുുുദൽുുുഖറിചനുുുആദയു
സിനിമ റിലീസ്ചെയുുുനുുത.ു ചസകുു
ൻുുഡുഹോയായിരനുുുുആദയു സിനിമ.
ൈിനുുീടുമലയാള സിനിമയിചല യവുതാ 
രമായി വളരകുയായിരനുുുുദൽുുുഖർുു. ത 
മിഴുെിരതും കണുുും കണുുും ചകാളുുയടി 
തുുാൽുുആണുഅവസാനം ഇറങുുിയ
െിരതും.

പര്ണയതത്്ക്റിച്്്
നയൻതാര അമാലിനെ

കണ്്്മ്ട്്ിയതിനെക്്്റിച്്്
ദ്ല്്ഖര്്

ജിംകോർബു
കുഞുുാപുുുവിനുകനകേ...

കുപുുികളിൽ
വിസമ്യംതീർതു്ു
മാളവിക
ഇ രി ങുുാ ല കുുു ട: ഹോ കു്ു ഡൗ ൺുു കാ ല ഘ ടുു തുുി ൽുു ഒ ഴി ഞുു ക ുപുുി ക 
ളിൽുുകലാവിസമ്യം തീർുുകുുുകയാണുഒമുുതാം കുുാസു്ു വിദയുർഥിനി 
യായ മാളവിക. ഹോകു്ുഡൗണിചന തടുർനു്ുവീടുുിലിരിപുുായ സമയ 
തുുാണുകലാകാരിയായ ഈ കടുുുിയചുട രൈുകടനം രേുദുുികുുചപുടുുുത.ു
ഇരിങുുാലകുുുട സവുഹദേി ൈണുുാരൈറമുുിൽുുരഹമശു- സവിത ദമുുതി 
കളചുട മകൾുുമാളവിക ഒഴിഞുുകപുുുികളിൽുുകരവിരചുൊരകുുുി 
യാണുവിസമ്യം തീർുുകുുുനുുത.ു വീടുുിചല സവുിചു്ുഹോർുുഡിലംു കയുാ 
ൻുുവാസിലംു െിരതുങുുൾുുവരയകുുുുമായിരനുുുമാളവികയകുു്ുഹോ 
ഷയുൽുുമീഡിയയിൽുുവീഡിഹോകൾുുകണുുാണുഇതുുരതുുിൽുുഒഴി 
ഞുുകപുുുികളിൽുുെിരതുകല ഒരകുുുി തടുങുുിയത.ു അകറുിലികു്ു
ചൈയിനു്ുുഉൈഹോഗിചുുാണുകപുുുികൾുുമഹോഹരമാകുുി തീർുുകുുുനുു 
ത.ു ഇതുകടുാചത അരിയംു െിരടുുയംു എലുുാം ഈ ലഹരി ഒഴിഞുു
കപുുുികളിൽുുൊരതു ൈകരനുുുു. ഇരിങുുാലകുുുട ലിറുുിൽുുഫുുവർുുസ്
കളുിചല 9-ാം കുുാസ്വിദയുാർഥിയാണുമാളവിക.

AamPanna

ത യാ റാ ഹകു ുണുു തു
കകുുുറിൽ കറുചു്ുചവ ളുും ഒ ഴി ചു്ു മാ ങുു അ തി ഹല 
കുുിടു്ുപഴുങുുുിചയടകുുുുക. ചൊണു്ുകളഹയണുുതി ലുു.
5- 6 വി സ ൽ ഹക ടുു തി ന ുഹേ ഷം മാ റുുി വ യകുുുു ക, ച ു
ടാറികുുഴിഞുുാൽ മാങുുയചുട ചൊലി മാറുുി ചെറിയ
കഷണങുുളാകുുി മികസുിയിൽ അടിചചുടുകുുുുക.
ഹേഷം െീനചുുടുുിയിൽ അൽപുും ചവളുും ഒഴിചു്ുേർ
കുുര ഉരകുുുിചയടകുുുുക, ഹേഷം അതുഅരിചു്ുമാ
റുുിവയകുുുുക. ഒരുപരുൈ ൈാൻ ചടുാകുുി അതിഹല
കു്ുഅടിചുുുവചുുിരികുുുനുുമാങുുയംു േർകുുര നീരംു
ഇടു്ുഇളകുുുക. ഹേഷം ഇതിഹലകു്ുകരുമുളുകംു ഏ
ലയകുുുകരുവുംു െതചു്ുചൊടിയാകുുിയതുഇടുുു
ചൊടകുുുുക. അതിഹലകു്ുകാരപുു്ുകടുി ഹെർതുു്
ഇളകുുിയതിനഹുേഷം മാറുുിവയകുുുുക. ഒരുഗുുാസ്
ചവളുുതുുിനുഒരുസപ്ൺു ആം ൈനുുമികസു്എ
നുുവിധതുുിൽ ഹെർതു്ുഐസ്കയുബുസു്കടുി ഇ
ടുുാൽ Aam Panna Drink ചറഡി.

പൈ നാ പുുി ൾ 
അചുുാർ
ൈ ഴ ുപുുു ക ുറ ഞുു പൈ നാ പുുി 
ൾ ചെറതുായി അരിഞുുതുമ ു
ളകുഉപു്ു, ചൊടികുുായം എ 
നുുിവ ഹെർതു്ുഇളകുുി ഒരുമ 
ണികുുുർ വയകുുുുക.

ക ട ുക ുഎ ണുു യി ൽ, ക ട ുക,ു
ഉ ലവുാചപുടുി, ചൊടികുുായം,
കറിഹവപുുില എനുുിവ മപുുുിചു്ു
തമുുിൽ നലുുഹൊചല ഇളകുുി 
ചയടതുുുാൽ ഒനുുാനുുരം
പൈനാപുുിൾ അചുുാറായി

ബാ ബ ുഗ ദേ ഷ,്
ടാ കസു ്പരുാ കുുീ ഷ േ ർ,
ഈസറ്്്്ൻഡ്സെയിൻ,എളമക്്ര,സൊച്്ി

ഹോം  ക ുകുുി ങ ു
ബിനിത ദേവസി്

നളപാചകം

കുപുുികളിൽകലാവിസമ്യംതീർകുുുനുുഒമുുതാംകുുാസുുുകാരിമാളവിക.
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